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Initiativet til Mini Task Force Planteproduktion blev 
taget af Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, som 
bad væsentlige aktører fra de brancher, der omgiver 
planteproduktionen om at give gode råd om, hvordan 
planteavlerens indtjening forbedres.

Stort set alle Mini Task Forcens anbefalinger gælder for 
både økologiske og konventionelle landbrugsbedrifter. 

Forord

Der er fremkommet mange gode ideer og anbe-
falinger, som fremgår af de vedlagte rapporter fra 
undergrupperne. Mini Task Forcen har for overblik-
kets skyld valgt 10 + 2 af de vigtigste anbefalinger. 
10 anbefalinger målrettet planteproduktion og 2 
anbefalinger for hele erhvervet.

Mini Task Forcens forslag retter sig mod at realisere 
potentialet i dansk planteavl og kræver indsats fra 
såvel landbruget selv, som politikerne og embeds-
værket. 
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Baggrund

De nuværende rammebetingelser er meget snærende 
for planteproduktionen. Specielt den underoptimale 
gødskning er en alvorlig hindring for at øge udbyttet og 
kvaliteten af afgrøderne. 

Danske afgrøder har i dag så lavt et proteinindhold, at 
det udgør en væsentlig trussel for konkurrenceevne og 
afsætning.

Det lave proteinindhold gør det nødvendigt at impor-
tere store mængder soyaprotein til husdyrene.

Der er færre nye plantebeskyttelsesmidler til rådighed 
i Danmark end i udlandet, og det er derfor vanskeligt 
at sikre den kvalitet af afgrøderne, som efterspørges på 
markedet.
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Perspektiv

Natur- og Landbrugskommissionen fremkom i 2013 
med en række anbefalinger til, hvordan der kan komme 
vækst i landbrugserhvervet samtidig med, at miljøet 
beskyttes og der skabes en rigere natur. 

Landbrug og Fødevarer præsenterede i 2013 et 
2020-scenarie for en ”bæredygtig intensiv produktion” 
med et potentiale på 

•	 20 procent mere kerne 
•	 30 procent mere biomasse
•	 40 procent mere protein 

Aarhus og Københavns universiteter har i 2012 udar-
bejdet en plan for, hvordan der produceres 10 mio. tons 
biomasse mere end i dag.
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Formål
Formålet med Mini Task Forcen har været at få udarbej-
det anbefalinger til, hvordan vi kan få øget det fysiske 
udbytte og kvaliteten af afgrøderne samt maksimeret 
landmandens nettoindtjening.

Mål
Mini Task Forcens rapport beskriver potentialerne for at 
øge landmandens indtjening fra markbruget og kommer 
med forslag til, hvordan potentialet kan blive indfriet. 

Formål og mål

Planteproduktionen bidrager med 1/3 af indtjeningen ab gård
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1. Ny miljøregulering, målrettet og differentieret

2. Indsatsfaktorerne skal udnyttes mere effektivt 

3. Vi skal udvikle og producere flere kvalitetsafgrøder

4. Hindringerne for bedre arrondering skal fjernes 

5. Mulighederne i det biobaserede samfund skal udnyttes

6. Vi skal sikre de nødvendige plantebeskyttelsesmidler til konkurrencedygtige priser

7. Den økologisk planteproduktion skal videreudvikles 

8. Der skal forskes og forædles frem mod højere udbytte og bedre kvalitet 

9. Mere forskning i teknologi, der understøtter ”intelligent, bæredygtig og effektiv produktion”

10. Øget fokus på uddannelse og kompetenceudvikling

+ 1 Lettere adgang til finansiering og kapital

+2 Mere lempelig beskatning i forbindelse med ejerskifte.

De 10 + 2 anbefalinger
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Dansk konkurrenceevne skal forbedres: 
Afgrøderne skal tilføres de næringsstoffer, de har behov 
for, så udbytte- og kvalitetspotentialet bliver realiseret. 
Den politisk bestemte reduktion af kvælstofnormerne 
skal derfor ophæves.

•	 Den stramme miljøregulering er indført af hensyn til 
miljøet i de kystnære farvande, men de værktøjer, 
der er brugt til at bestemme behovet for reduktion 
af kvælstoftabet, har været for dårlige. Mange andre 
forhold end kvælstoftilførslen har betydning for 
miljøtilstanden

•	 Første skridt i en målrettet miljøregulering består 
derfor i at gøre kystvandene robuste. F. eks ved at 
etablere ålegræs og stenrev, produktion af muslinger 
samt ændring af fiskeriet

•	 Hvis behov for yderligere indsats etableres vådområ-
der, minivådområder mv., som skal reducere udled-
ningen af kvælstof 

•	 Alle afgrøder kan således blive gødsket optimalt.

•	 Revurdér målene for maksimal kvælstofudledning 
under den forudsætning, at recipienten er gjort 
robust
◊	 Byg målene på et solidt fagligt grundlag
◊	 Inddrag alle presfaktorer i målfastsættelsen
◊	 Anvend virkemidler i recipienten
◊	 Fastsæt målene specifikt for hvert vandopland.

•	 Afskaf generelle gødskningsregler
◊	 Nitratdirektivet skal efterleves
◊	 Gødningsregnskab skal fortsat indsendes.

•	 Hvor der måtte være behov for yderligere regulering
◊	 Bedrifterne tildeles tilladelser for udledning af 

kvælstof
◊	 Kvælstofretentionen skal kortlægges detaljeret
◊	 Kvælstofudledningen skal beregnes
◊	 Indfør målemetoder som frivilligt alternativ.

•	 Udvikl nye virkemidler
◊	 Dokumentér nye virkemidlers effekt
◊	 Hav fokus på virkemidler i recipienten og uden 

for dyrkningsfladen.

Anbefaling 1Mini Task Force
Planteproduktion

Ny miljøregulering, målrettet og differentieret
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Anbefaling 2Mini Task Force
Planteproduktion

•	 GPS-teknologien anvendes til at kortlægge udbytte-
variationen og til en stedsspecifik indsats

•	 Udbyg automatisk opsamling, lagring og tolkning af 
data fra sensorer, udbyttemålere mm.

•	 Hav fokus på at udvikle varslings- og beslutningsstøt-
teværktøjer

•	 Brug sensorer til at fastlægge behovet for gødning, 
plantebeskyttelse m.v. og kamerastyring af eksem-
pelvis radrensere

•	 Spred viden om brug af ny teknologi gennem erfa-
grupper,  demonstrationer og vejledninger

•	 Brug partnerskabsrådgivning, hvor landmand og 
konsulent forpligter sig til at analysere, hvad der skal 
gøres anderledes - og følge op med ændret adfærd 
og registrering af, at den ønskede effekt er opnået

•	 Sæt fokus på at uddanne rådgivere og medarbejdere 
i, hvordan man bedst implementerer den nye tekno-
logi på bedrifterne

•	 Giv tilskud til investering i ny teknologi for at sikre en 
hurtigere implementering.

Indsatsfaktorerne skal udnyttes mere effektivt
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Anbefaling 3Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Inddrag detailhandel og food-servicesektoren i ud-
viklingen af flere konceptavlsprodukter. 

•	 Arbejd for et gennembrud for eksport af højværdi- 
landbrugsafgrøder, både økologiske og konventio-
nelle

•	 Målret dyrkning af kvalitetsfoder tilpasset husdyre-
nes behov.

Vi skal udvikle og producere flere kvalitetsafgrøder
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Anbefaling 4Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Fjern tinglysningsafgiften på 1½ procent af hoved-
stolen på alle tinglyste lån på de ejendomme, der 
modtager jord i forbindelse med en jordfordeling.

Hindringer for bedre arrondering skal fjernes
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•	 Fuldskala bioraffineringsanlæg i Danmark skal sikre 
at vi får mere ud af nuværende danske styrkepositio-
ner (job, videre innovation, teknologi-eksport)

•	 Hele produktionskæden skal optimeres
•	 Primærproducenterne skal involveres i en stor del af 

værdikæden
•	 Der skal udvikles nye dyrkningssystemer og -strate-

gier, som både øger værdien af planteproduktionen 
og bidrager til at opfylde klima- og miljømål

•	 Der skal udvikles værktøjer til benchmarking og 
risikostyring

•	 Der skal opbygges en dansk produktion af protein 
baseret på græs og andre grønne biomasser til erstat-
ning for importeret soja.

Anbefaling 5Mini Task Force
Planteproduktion

Mulighederne i det biobaserede samfund skal udnyttes
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Anbefaling 6Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Produktion af konkurrencedygtige kvalitetsafgrøder 
kræver nye og mere skånsomme plantebeskyttelses-
midler. 

•	 Danmark bør flyttes fra den nordeuropæiske zone 
for godkendelse af pesticider til den mellemeuro-
pæiske zone.

•	 Gebyrerne på godkendelser af nye midler skal redu-
ceres, så de svarer til niveauet i vore nabolande

•	 Kravene til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler 
skal harmoniseres fuldt ud mellem landene

•	 Mulighederne for såkaldt minor-use af plantebeskyt-
telsesmidler skal udbygges, og omkostningerne til at 
opnå tilladelserne reduceres. 

•	 Afgifterne på plantebeskyttelsesmidler skal fjernes 
eller reduceres væsentligt.

Vi skal sikre nødvendige plantebeskyttelsesmidler til 
konkurrencedygtige priser
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Anbefaling 7Mini Task Force
Planteproduktion

Den økologiske planteproduktion skal videreudvikles

•	 Fokus på eksport af økologiske højværdiafgrøder 
◊	 Græs- og kløverfrø og identifikation af andre 

afgrøder med eksport-potentiale.
•	 Øget recirkulation af næringsstoffer

◊	 Stort behov, hvis anvendelsen af konventionel 
husdyrgødning begrænses.

◊	 Opdatering af nationale og EU-regler på områ-
det stærkt påkrævet

◊	 Mere viden om virkning og værdi af forskellige 
gødningstyper. 

•	 Øget produktion af økologiske proteinafgrøder i 
Danmark
◊	 Etablering af sikre afsætningskanaler
◊	 Mere viden om økologisk dyrkning og efterbe-

handling af proteinafgrøder.
•	 Sikring af et højere udbytte i økologisk planteavl

◊	 Deling og formidling af viden om kamera- og 
GPS-styrede redskaber

◊	 Forstærket forskning og udvikling i efterafgrøder 
og grøngødning.
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Anbefaling 8Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Der bør satses målrettet på udbytte og kvalitet i 
både konventionel og økologisk planteproduktion 

•	 Fokus på at udvikle produktionen af proteinafgrøder 
•	 Fokus på hurtigere forædling af nye og forbedrede 

sorter
•	 Anvend moderne genteknologiske metoder til at for-

ædle planter med eksempelvis større tørketolerance 
og sygdomsresistens.

Der skal forskes og forædles frem mod højere udbytte og 
bedre kvalitet 
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•	 Afsæt midler til forskning og teknologiudvikling, 
som understøtter udvikling og implementering af en 
intelligent og bæredygtig planteproduktionen. Det 
forestående innovationspartnerskab i INNO+ kan 
blive et element heri.

Anbefaling 9Mini Task Force
Planteproduktion

Mere forskning i teknologi, der understøtter 
”intelligent, bæredygtig og effektiv produktion”
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Anbefaling 10Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Sæt fokus på rekruttering af videnmedarbejdere på 
alle niveauer inden for planteproduktion 

•	 Erhvervet må tage et stort medansvar for at under-
støtte uddannelserne og for at rekruttere og fast-
holde nye talenter til rådgivning, virksomheder og 
forskning.

Øget fokus på uddannelse og kompetenceudvikling
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•	 Viderefør og styrk Vækstfondens ordninger 
•	 Indfør en ny låneordning for yngre jordbrugere
•	 Investeringsforeninger skal være katalysatorer for at 

tiltrække ekstern kapital 
•	 Sørg for stabile rammevilkår, som er nødvendige for 

at tiltrække kapital til investeringer i f.eks. biogas og 
bioetanol

•	 Finanstilsynets retningslinjer for nedskrivninger og 
hensættelser skal udformes, så de ikke bremser for 
investeringer og nyetableringer.

Anbefaling +1Mini Task Force
Planteproduktion

Lettere adgang til finansiering og kapital
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Anbefaling +2Mini Task Force
Planteproduktion

•	 Der skal fremover først betales ejendomsavancebe-
skatning af sælgepantebreve, når afdragene betales

•	 Der skal indføres lempeligere vilkår for succession
•	 Afskaf bo- og gaveafgiften
•	 Indfør incitamenter til nedrivning af overflødige 

bygninger på landet.

Mere lempelig beskatning i forbindelse med ejerskifte
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Potentialet for øget nettoindtjening

Et forsigtigt og overordnet skøn for potentiel merindtje-
ning for danske landmænd: 

•	 På kort sigt på: 2 - 5 mia. kroner pr. år
•	 På lang sigt:   4 - 9 mia. kroner pr. år

Hvis ikke tiltagene gennemføres, vil indtjeningen 
imidlertid falde som følge af et faldende sektorbyttefor-
hold*, og merindtjeningen skal ses i dette lys.

* IFRO-notat af 9. april 2013: Samfundsøkonomiske konsekvenser af 
Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.
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Samfundsøkonomisk effekt af 
forslagene

På grund af de afledte effekter i forsynings- og afsætningssek-
torerne vil den potentielle samfundsøkonomiske gevinst være 
noget større end effekten på landmandens nettoindtjening. 

Det er dog forbundet med stor usikkerhed at beregne de 
totale samfundsøkonomiske konsekvenser.
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Arbejdsgruppe 1

Rapport fra arbejdsgruppe 1

Anbefalinger vedrørende ny kvælstofregulering, 
målrettet og differentieret

Deltagere i arbejdsgruppen
• Seniorforsker Brian Jacobsen, IFRO, KU

• Chefkonsulent Erik Jørgensen, L&F

• Chefkonsulent Leif Knudsen, VFL

• Miljøchef Hans R. Thysen, VFL

• Specialkonsu lent Jakob Vesterlund Olsen, VFL

• Landskonsulent Søren Kolind Hvid, VFL.
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Sammendrag
Det anbefales, at der arbejdes videre med at indføre en 
ny kvæl  stofregulering, der sigter mod maksimal diffe-
rentiering af kravene til reduktion af kvælstofudledning, 
præcis målretning af virkemidler og valg af omkostnings-
effektive virkemidler i både de marine recipienter og på 
land. Det første og vigtigste skridt er, at der foretages en 
kvalificeret og afbalanceret revurdering af målene for 
maksimal tilladelig udledning af kvælstof til de marine 
recipienter, så grundlaget for kvælstofreguleringen bli-
ver fagligt velfunderet. En sådan revurdering skal inklu-
dere alle rele  vante presfaktorer. Der bør efterfølgende 
ske en udpegning af områder, hvor der umiddelbart kan 
anvendes økonomisk optimale kvælstofnormer. 

I de øvrige områder af landet, hvor der er et krav om 
reduceret kvælstofudledning, bør der tilvejebringes 
et kvalificeret grundlag for målretning af virkemidler 
til reduktion af kvælstofudledningen. En præcis mål-
retning kræver kendskab til kvælstoftab, kvælstoffets 
transportveje og kvælstofretention fra rodzone til marin 
recipient. Det er en stor kortlægningsopgave, som 
kræver en betydelig indsats gennem adskillige år. Det er 
dog ikke til hinder for, at en ny kvælstofregulering kan 
igangsættes i løbet af 2 år med en efterfølgende gradvis 
indfasning af den detaljerede kortlægning af transport-
veje og kvælstofretention. 

I områder med reduktionskrav tildeles hver landbrugs-
bedrift en kvælstofudledningskvote. Det er kravene til 
maksimal, tilladelig kvælstofudledning i recipienten, 
der bestemmer størrelsen af udledningskvoten. Udled-
ningskvoterne skal midler tidigt kunne overføres mellem 
bedrifter inden for samme vandopland. Med udgangs-
punkt i udledningskvoter udvikles en ny regulerings-
model, som alle bedrifter kan anvende. Regulering af 
den enkelte bedrift baseres på beregninger af kvælstof-
udledning ud fra afgrøder, jordtype, kvælstofnormer, 
virkemidler og kvælstofretention. Den enkelte land-
mand skal frit kunne vælge hvilke virkemidler, der skal 
anvendes på bedriften, og placeringen af dem. Der kan 
anvendes økonomisk optimale kvælstofmængder, hvis 
bedriftens udledningskvote ikke overskrides.

Der bør desuden udvikles reguleringsmodeller, der byg-
ger på målinger. Det kan enten være måling af N-min i 
jorden ved udtagning af jordprøver om efteråret eller 
måling af kvælstofudledning ved godkendte målesteder 
i vandløb eller større dræn. Disse ordninger med målin-
ger er frivillige og kan vælges af den enkelte landmand i 
stedet for den almindelige reguleringsmodel baseret på 
beregning af kvælstofudledningen. Med reguleringsmo-
deller baseret på målinger kan der skabes et incitament 
for den enkelte landmand til at optimere effekten af 
valgte virkemidler. Det vil reducere omkostningerne ved 
reguleringen. 

Afprøvning og godkendelse af nye virkemidler skal orga-
niseres effektivt, og der skal sikres kapacitet til at få gen-
nemført de nød vendige tests. For at reducere omkost-
ningerne ved kvælstof reguleringen er det afgørende, at 
en række nye virkemidler kan anvendes.
En ny kvælstofregulering med differentierede udled-
ningskvoter vil påvirke landbrugsbedrifterne meget 
forskelligt. Vurdering af det økonomiske potentiale og 
de økonomiske konsekvenser kan gradvis forbedres, 
i takt med at reduktionskrav og variation i kvælstof-
retention bliver belyst. Det skal analyseres, i hvilken 
udstrækning bedrifterne med de skrappeste redukti-
onskrav kan tilpasse sig og øge kvælstofretentionen, 
så produktionsmulig hederne påvirkes mindst muligt. 
Behovet for økonomisk kom pen sation til nogle be-
drifter, og hvordan det kan ske, bør analyseres, men 
vurderingsgrund laget er endnu meget mangelfuldt.

Potentiale for øget indtjening i markbruget
Formålet med at udvikle og indføre en ny regulering af 
landbrugets kvælstofanvendelse er at øge indtjeningen 
i landbruget gennem højere udbytter, bedre afgrøde-
kvalitet og færre omkostninger. Det skal ses i lyset af, at 
udbytterne i Danmark er stagneret i de seneste 10-15 
år, og at proteinprocenten i dansk korn i samme periode 
ifølge Videncenter for Svine produktion er faldet godt 
2 procentenheder. Behovet for en ny reguleringsmodel 
forstærkes, hvis kravene til reduktion af kvælstofudled-
ningen fremover øges i visse områder af landet. 

Der er foretaget nogle få analyser af potentialet ved 
at målrette og differentiere kvælstofreguleringen. Ud 
fra en meget enkel antagelse om, at hvis virkemidlerne 
(efterafgrøder, normreduktion mv.) ved det nuværende 
reguleringsniveau bliver placeret i de områder, hvor de 
har størst effekt, har Videncentret for Landbrug anslået, 
at omkostningerne ved den nuværende regulering kan 
halveres. Virkemidlerne har størst effekt på arealer, hvor 
udledningen af kvælstof er størst. Udledningen af kvæl-
stof er bestemt af udvaskning fra rodzonen fratrukket 
retentionen under transport fra rodzone til den marine 
recipient.

Analyser for Natur- og Landbrugskommissionen fore-
taget af IFRO viser, at der er en del gevinster at hente 
ved en målrettet regulering, især i heterogene oplande 
som Limfjorden, mens effek ten i homogene oplande er 
meget mindre. End videre viser analyserne, at jo større 
reduktionsbehov, jo større er gevinsten ved målrettet 
regulering. På nuværende tidspunkt arbejder Natursty-
relsen hen imod at opdele landet i 3.000 deloplande på 
i gennemsnit 1.500 ha. Der bliver fastsat en gennem-
snitlig kvælstofretention for hvert opland.
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Det er endnu ikke muligt at fastslå det økonomiske po-
tentiale ved en ny kvælstofregulering, der er målrettet 
og differentieret i fuld skala, da kendskabet til en række 
forudsætninger er mangelfuldt. En væsentlig faktor er 
de forskellige krav til reduktion af kvælstofudledningen 
i vandoplandene. Disse krav er ikke endeligt fastsat. En 
anden væsentlig faktor er variationen i kvælstofreten-
tion mellem rodzone og recipient. Jo større variation i 
kvælstofretention, jo større økonomisk potentiale er 
der ved at målrette indsatsen.

Forudsætninger for anbefalinger
Det fulde økonomiske potentiale, ved at indføre en ny 
kvælstof   regulering, kan i princippet kun opnås gennem 
maksimal diff eren tiering med hensyn til reduktions-
krav, præcis målretning af virkemidler, frie og økono-
misk optimale valg af virkemidler samt optimering af 
effekten af valgte virkemidler. Det er ud gangs punktet 
for anbefalingerne i det følgende. Det betyder f.eks., at 
indsatsen bør målrettes helt ned på mark- og delmark-
niveau. Det skyldes, at der formentlig er en betydelig 
variation i kvælstofudvaskning og kvælstofretention 
mellem rodzone og recipient inden for det enkelte 
vandopland og også inden for den enkelte bedrift. 
Målretning og differentiering af kvælstofindsatsen på et 
detaljeringsniveau svarende til de ca. 3.000 deloplande, 
der aktuelt arbejdes med, vil formentlig kun i mindre 
omfang kunne reducere omkostningerne for landbrugs-
erhvervet ved kvælstof reguleringen.

Anbefaling 1
Revurdere mål for maksimal kvælstofudledning
til marine recipienter
Der bør gennemføres en revurdering af målene for 
maksimal tilladelig udledning af kvælstof til de marine 
recipienter. Denne revurdering bør ud over nærings-
stofbidraget fra landbruget også inddrage andre 
relevante presfaktorer, såsom forringede fysiske forhold 
i fjordene, fiskeri, fiskeopdræt, bundskrab af muslin-
ger, fosforbelastning og andet, der har indflydelse på 
miljøtilstanden. Der bør desuden indgå en revurdering 
af baseline. Det skal endvidere vurderes, om kravene til 
maksimal kvælstofudledning med fordel kan differen-
tieres inden for den nuværende vandområdeinddeling. 
Der bør foretages en analyse af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved at reducere presset på miljøet 
fra hver enkelt faktor. Der skal foretages en vurdering 
af målene for maksimal tilladelig kvælstofudledning, 
når andre presfaktorer er reduceret i det omfang, det er 
økonomisk optimalt.

Tidshorisont
Indsatsbehovet revurderes inden udgangen af 2014 af 
Naturstyrelsen i forbindelse med forberedelsen af næ-
ste generation af vandplaner. Nye modeller til vurdering 
af miljøtilstand og indsatsbehov er under udvikling og 
bør anvendes til konsekvensberegninger og økonomiske 
analyser.

Anbefaling 2
Udpege områder uden reduktionskrav ved opti
mal gødskning
Der bør hurtigst muligt foretages en udpegning af de 
områder i Danmark, hvor det er åbenlyst, at der kan 
anvendes økonomisk optimale kvælstofmængder, og at 
krav om efterafgrøder, pløjetidspunkter mv. kan afskaf-
fes, uden at udledningen af kvælstof til de pågældende 
marine recipienter har et for miljøtilstanden uaccepta-
belt niveau. Det kan være oplande, hvorfra den sam-
lede kvælstofudledning er mindre end den maksimalt 
tilladelige udledning, eller områder, hvor kvælstofreten-
tionen er stor, så området ikke bidrager med kvælstof-
udledning af betydning. 

I områder uden reduktionskrav skal der ikke ofres res-
sourcer på kortlægning af kvælstofretentionen. Hvis 
der inden for sådanne områder er behov for at beskytte 
grundvandsforekomster til drikkevandsformål mod 
udvaskning af kvælstof, må det håndteres specifikt gen-
nem indsatsplanerne for drikkevand og ikke gennem 
den almindelige kvælstofregulering.

Tidshorisont
Områder uden reduktionskrav kan udpeges i 2014, når 
de revurderede mål for maksimal kvælstofudledning 
foreligger. Økonomisk optimale kvælstofnormer kan 
indføres i disse områder til gødningsplanåret 2015-16.

Anbefaling 3
Skaffe fagligt grundlag for at målrette virkemid
ler på markniveau
I områder med reduktionskrav bør der arbejdes hen 
imod en kvælstofregulering, der giver grundlag for 
i videst muligt omfang at målrette anvendelsen af 
virkemidler mod de steder, hvor effekten er størst og 
omkostningerne mindst. Målretningen af de arealba-
serede, fysiske virkemidler som f.eks. efterafgrøder bør 
derfor kunne ske på markniveau. Det giver det største 
potentiale for at reducere nettoomkostningerne for 
erhvervet ved kvælstofreguleringen. En så præcis mål-
retning forudsætter en meget detaljeret kortlægning af 
kvælstofudvaskning, transportveje og kvælstofretention 
(jf. anbefaling 4).
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Der vil også kunne opnås en effekt af at anvende 
forskellige kvælstofnormer på markniveau, men det 
anbefales ikke, da det ikke kan kontrolleres. Kontrol af 
gødningsudbringning via gps-registreringer vurderes 
ikke at være en farbar vej.

Tidshorisont
Det vil formentlig tage mindst 5 år at skaffe et detaljeret 
fagligt grundlag for målretning på mark- og delmarks-
niveau i alle områder af landet med reduktionskrav. 
Derfor bør der være mulighed for gradvis indfasning i 
takt med, at grundlaget tilvejebringes. Indfasningen kan 
påbegyndes fra og med gødningsplanåret 2015-16.

Anbefaling 4
Kortlægge kvælstoffets transportveje og reten
tion detaljeret
Der bør iværksættes en grundig og detaljeret kortlæg-
ning af kvælstoftab og kvælstoffets transportveje i de 
områder af Danmark, hvor det vurderes, at der ved øko-
nomisk optimal gødskning og normal dyrkning er behov 
for en reduktion af udledningen af kvælstof til den ma-
rine recipient. En sådan kortlægning er en forudsætning 
for en præcis målretning af virkemidler (jf. anbefaling 3).  
Kortlægningen bør omfatte følgende elementer:

• Kvælstofudvaskning fra rodzonen 
Ud fra jordtype og nettonedbør fastlægges den nor-
male kvælstofudvaskning ved almindelig landbrugs-
praksis ved økonomisk optimale kvælstofnormer 
og ved reducerede normer. For alle kombinationer 
af afgrøde og plantedække om efteråret fastsættes 
værdier for kvælstofudvaskning fra rodzonen. 

• Nettonedbørens transportveje fra rodzone til reci-
pient 
Kvælstoffet transporteres af det vand, der siver ud 
af rodzonen. Nettonedbøren et givet sted fordeler 
sig typisk på flere transportveje, f.eks. dræn og en 
grundvandsforekomst. Transportvejene skal være 
kendt, for at kvælstofretentionen kan vurderes. 
Transportvejene kan ændres af landmanden via 
dræning, kontrolleret dræning, vådområder mv. 
Transportvejene kan estimeres ud fra beregninger 
med hydrologiske modeller.

• Kvælstofretention i underjord og undergrund 
Denne kortlægning kan formentlig baseres på 
modelberegninger under forudsætning af, at den 
terrænnære geologi er grundigt kortlagt. Der bør 
iværksættes en detaljeret kortlægning af den ter-
rænnære geologi (Skytem metoden) og redoxgræn-
sens beliggenhed. 

• Kvælstofretention terrænært i udstrømningsområ-
der f.eks. i våde ådale, moser, randzoner mv. 
Denne kvælstofretention kan have stor lokal be-
tydning og kan formentlig kun i begrænset omfang 
kortlægges ved modelberegninger, da de helt lokale 
forhold er afgørende. Denne kvælstofretention kan 
i stor udstrækning påvirkes af lodsejerne f.eks. ved 
etablering af vådområder, våde enge, bufferzoner og 
ændret afvanding.

• Kvælstofretention i vandløbssystemet 
Kvælstofretentionen mellem et hvilket som helst 
sted i vandløbssystemet og den marine recipient bør 
kortlægges.

Det er afgørende, at det, der ofte betegnes som ”sårbar-
hedskortlægning”, opdeles i ovenstående elementer, 
så hvert element kan indgå i indsatsplanlægningen. 
Opdelingen er også vigtig af hensyn til gennemskuelig-
heden af reguleringssystemet og den løbende opdate-
ring af kortlægningen. Kortlægningen bør ske med en 
høj detaljeringsgrad (100 x 100 m grid). Kortlægningen 
på gridniveau aggregeres til mark- eller delmarkniveau 
efter behov.

Kortlægningen skal være dynamisk og opdateres i takt 
med at videngrundlaget forbedres. Både transport-
veje og kvælstofretention påvirkes af landmændenes 
dispositioner, f.eks. dræning, og af virkemidler som 
vådområder, minivådområder og naturgenopretning i 
ådale. Kortlægningen skal ske i dialog og samarbejde 
med landmændene. Det kan umiddelbart ikke anbe-
fales, at kortlægningen anvendes til at definere faste 
sårbarhedsklasser.

Tidshorisont
Det vil kræve flere års indsats at gennemføre en detal-
jeret kortlægning som beskrevet. Kortlægningen bør 
derfor indfases gradvis i kvælstofreguleringen med start 
i gødningsplanåret 2015-16.

Anbefaling 5
Indføre kvoter på kvælstofudledning som grund
lag for en ny kvælstofregulering
En ny kvælstofregulering baseres på, at hver enkelt 
bedrift tildeles en kvælstofudledningskvote. Den sam-
lede kvote i et opland til en marin recipient er bestemt 
af målsætningen for maksimal kvælstofudledning 
til den pågældende recipient. Udledningskvoten pr. 
arealenhed bør være ens for hele det dyrkede areal i et 
opland. En bedrifts udledningskvote afhænger da alene 
af størrelsen af det dyrkede areal. En reguleringsmodel 
baseret på udledningskvoter indebærer, at den enkelte 
bedrift skal holde sig inden for udledningskvoten ved at 
vælge og dosere virkemidler i nødvendigt omfang. 
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Der vil være betydelig forskel på, hvor store udlednings-
kvoter bedrifter i forskellige vandoplande vil kunne få 
tildelt. De økonomiske konsekvenser for bedrifterne 
ved udledningskvoter som reguleringsgrundlag vil der-
for også variere.

Kvælstofudledningskvoterne bør kunne overføres mid-
lertidigt mellem bedrifter inden for samme vandopland. 
Nogle bedrifter vil billigere end andre kunne reducere 
kvælstofudledningen på grund af de naturgivne forhold 
eller valg af produktionsform. Den største økonomiske 
gevinst ved en ny kvælstofregulering opnås, hvis virke-
midlerne flytter til de arealer inden for et opland, hvor 
det er billigst og mest effektivt at anvende dem. Over-
førsel af udledningskvoter inden for et opland påvirker 
ikke den samlede udledning fra oplandet.

Tidshorisont
Grundlaget for tildeling af kvælstofudledningskvoter 
fastsættes inden udgangen af 2014 i forbindelse med 
revurderingen af målsætningerne for maksimal kvæl-
stofudledning til marine recipienter, jf. anbefaling 1. 
Kvælstofregulering baseret på udledningskvoter kan 
indføres fra og med gødningsplanåret 2015-16.

Anbefaling 6
Sikre frit valg af virkemidler
En ny kvælstofregulering skal sikre frit valg af virke-
midler. Det bør være den enkelte landmand, der både 
vælger typen af virkemidler og placeringen af dem ud 
fra, hvad der er billigst og passer bedst med bedriftens 
produktion. Det giver den mest omkostningseffektive 
kvælstofindsats.

Frit valg af virkemidler forudsætter, at effekten på 
kvælstofudledningen af et virkemiddel kan beregnes el-
ler måles på den enkelte bedrift. Der bør tilvejebringes 
et godt fagligt grundlag for beregning af virkemidlers 
effekt på kvælstofudledningen. Beregningsgrundlaget 
skal være gennemskueligt og officielt godkendt. Uden 
målinger er det nødvendigt at beregne effekten af at 
konvertere fra et virkemiddel til et andet. En væsentlig 
del af det faglige grundlag er en detaljeret kortlægning 
af normal kvælstofudvaskning, transportveje og kvæl-
stofretention (jf. anbefaling 4).

Tidshorisont
En markspecifik beregning af et virkemiddels effekt på 
kvælstofudledningen forudsætter en detaljeret kortlæg-
ning af kvælstofretentionen, jf. anbefaling 4. Der kan 
dog tages udgangspunkt i en kortlægning af kvælstofre-
tentionen på et niveau svarende til de 3.000 oplande, 
der aktuelt arbejdes med, og som foreligger i 2014.

Anbefaling 7
Skabe incitament til at optimere effekten af et 
virkemiddel
En ny kvælstofregulering bør give mulighed for, at den 
enkelte landmand kan blive belønnet for at optimere 
anvendelsen af de valgte virkemidler. En optimering be-
tyder, at effekten på kvælstofudledningen pr. enhed af 
virkemidlet øges. Det er arbejdsgruppens vurdering, at 
der gennem god driftsledelse ofte kan opnås en forbed-
ret effekt af en række tiltag. En forbedret effekt betyder, 
at et virkemiddel kan anvendes i reduceret omfang, og 
at omkostningerne reduceres.
En forudsætning, for at den enkelte landmand kan blive 
godskrevet for en højere effekt af et virkemiddel end 
den fastsatte ”normeffekt”, er at der gennemføres må-
linger, der dokumenterer effekten. Der kan enten være 
tale om målinger gennem en kortere periode, indtil 
dokumentationen foreligger, eller vedvarende målinger.
Tidshorisont
Kan indføres fra og med gødningsplanåret 2015-16.
 
Anbefaling 8
Udvikle reguleringsmodeller inkl. målemetoder
Der bør udvikles forskellige reguleringsmodeller. 
Der skal være en basismodel, som alle bedrifter som 
udgangspunkt reguleres efter. Derudover skal der være 
nogle reguleringsmodeller baseret på målinger, som 
landmanden kan vælge at blive reguleret efter i stedet 
for basismodellen.

Modellerne skal sikre størst mulig målretning af ind-
satsen og frihed til at vælge virkemidler. Der bør være 
mulighed for at anvende målinger, fordi det skaber et 
incitament for den enkelte landmand til at optimere ef-
fekten af virkemidlerne (jf. anbefaling 7). I det følgende 
er skitseret 3 forskellige modeller. Udgangspunktet for 
alle 3 modeller er, at der er fastsat en udledningskvote 
for den enkelte bedrift (jf. anbefaling 5).

Det er forudsat, at der fortsat skal udarbejdes gødnings-
regnskab som en del af kontrollen for alle bedrifter. Det 
gælder også ved anvendelse af økonomiske optimale 
normer.

a. Kvælstofregulering ud fra beregnet kvælstof-
udledning på grundlag af afgrøder, plantedække, 
kvælstofnorm og valgte virkemidler (basismodel)
Der fastsættes normværdier for kvælstofudvaskning for 
alle afgrøder og efterårsplantedækker. Udvasknings-
værdierne differentieres efter jordtype, nettonedbør og 
kvælstofnorm. Der fastsættes endvidere værdier for for-
skellige virkemidlers effekt på kvælstofudvaskningen.
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På den enkelte bedrift beregnes kvælstofudlednin-
gen for hver mark ud fra afgrødens og plantedækkets 
udvaskningsværdi og markens kvælstofretention. I 
forbindelse med markplanlægningen vælges og doseres 
virkemidler, så bedriftens udledningskvote er overholdt. 
Udledningskvoten skal ikke overholdes for den enkelte 
mark. Som virkemiddel kan ikke vælges reduceret kvæl-
stofnorm til enkeltmarker, da dette virkemiddel ikke kan 
kontrolleres. Ellers er der frit valg af virkemidler. Dette 
er basismodellen, som alle bedrifter reguleres efter, hvis 
der ikke er bedriftsspecifikke målinger.

Fordele 
Reguleringsmodellen kræver ingen målinger og kan 
anvendes på alle bedrifter (basismodel). Kontrollen kan 
gennemføres på grundlag af gødningsregnskabet og de 
fysiske virkemidler på bedriften.

Ulemper 
Der er ikke noget incitament til at optimere effekten af 
virkemidlerne. Udvaskningsværdierne må nødvendig-
vis bygge på standardforudsætninger og kan ikke tage 
højde for individuelle forhold.

b. Kvælstofregulering på grundlag af måling af 
N-min
Der bør udvikles en frivillig ordning, hvor regulering af 
den enkelte bedrifts kvælstofudledning kan foretages 
på grundlag af N-min prøver, der viser udvaskningspo-
tentialet. Der kan være tale om en stikprøvekontrol 
udført af kontrolmyndigheden eller en egenkontrol. Der 
fastsættes grænseværdier for N-min indholdet i jorden 
afhængig af afgrøde, efterårsplantedække, jordtype, 
nettonedbør og kvælstofretention mellem rodzone og 
den marine recipient. Reguleringsmetoden skal bygge 
på, at man ud fra det målte indhold af N-min i jorden i 
november måned med rimelig sikkerhed kan fastsætte 
kvælstofudvaskningen i et år med normal nedbør.

Hvis N-min prøverne udtages som et element i en årlig 
egenkontrol, danner måleresultatet grundlag for en 
justering af udvaskningsværdierne på bedriften til det 
følgende år. Landmanden kan frit vælge virkemidler og 
dosering af virkemidler. Virkemidler uden for dyrknings-
fladen (vådområder, minivådområder, bufferzoner m.fl.) 
indgår i reguleringen med en ”normeffekt”.

Fordele 
Reguleringsmetoden belønner den dygtige landmand, 
der gennem optimeret gødskning, høje udbytter og 
effektive efterafgrøder eller mellemafgrøder kan holde 
kvælstofudvaskningen på et lavt niveau.

Ulemper 
Effekt af virkemidler uden for dyrkningsfladen indgår 
ikke i målingerne. Udtagning af N-min prøver er ret 
ressourcekrævende. Der vil være nogen usikkerhed på 
sammenhængen mellem målt N-min og kvælstofud-
vaskning.

c. Kvælstofregulering på grundlag af målinger i 
vandløb eller større dræn
Der skal udvikles en frivillig ordning, hvor regulering af 
kvælstofudledningen kan baseres på målinger i vand-
løb, afvandingskanaler eller større dræn ved godkendte 
målesteder. Ved målestedet måles både vandføring og 
kvælstofindhold i vandet, så kvælstoftransporten forbi 
målestedet kan opgøres. Kvælstofudledningen fra op-
landet, som målestedet repræsenterer, beregnes ved at 
korrigere kvælstoftransporten forbi målestedet for den 
kvælstofretention, der sker i vandløbssystemet mellem 
målestedet og den marine recipient. 
Målesteder skal godkendes af en myndighed. Der skal 
foreligge dokumentation for afgrænsningen af oplandet 
til målestedet, og for at kvælstofudledningen fra oplan-
det med rimelig sikkerhed kan opgøres på grundlag af 
målingerne.

Måleresultaterne anvendes til at regulere den kvælstof-
retention, der må anvendes ved beregning af kvælstof-
udledningen fra oplandet. Oplandets kvælstofretention 
korrigeres ud fra differensen mellem den målte og 
normberegnede kvælstofudledning. Landmændene 
kan frit vælge og dosere virkemidler. Effekt af virkemid-
ler (efterafgrøder, vådområder, bufferzoner osv.) skal 
ikke indgå i reguleringen med nogen ”normeffekt”, da 
den samlede effekt af de anvendte virkemidler måles. 
Det skaber incitament til at optimere anvendelsen og 
driften af virkemidlerne. Udfordringen for landmæn-
dene i oplandet består i at vælge og dosere virkemidler i 
det rette omfang. Landmændene kan justere indsatsen 
årligt på grundlag af det foregående års målinger.

Ved etablering af et målested med flere lodsejere i op-
landet til målestedet skal det aftales mellem parterne, 
hvordan kvælstofindsatsen tilrettelægges, og hvordan 
de økonomiske byrder ved indsatsen fordeles.

Fordele
Denne model indeholder det største økonomiske 
potentiale, da den giver den størst mulige frihed til at 
optimere indsatsen på den enkelte bedrift. En fordel 
ved denne model er, at der kan anvendes individuelle 
ikke-godkendte virkemidler.
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Ulemper
Der skal anvendes ressourcer på måling af både vand-
føring og næringsstofindhold. Der vil ofte være flere 
landmænd, der har arealer i det opland, som målestedet 
repræsenterer. Det betyder, at landmændene indbyrdes 
skal aftale, hvilken indsats der skal ske i oplandet og 
byrdefordelingen.

Tidshorisont
De skitserede reguleringsmodeller kan implementeres 
fra og med gødningsplanåret 2015-16 med en efterføl-
gende gradvis indfasning af en mere detaljeret kvælstof-
retentionskortlægning.

Anbefaling 9
Afprøve og godkende virkemidler
En række virkemidler bør afprøves og godkendes så hur-
tigt som muligt. Der skal være kapacitet og ressourcer til 
løbende at inddrage nye virkemidler i en afprøvnings- og 
godkendelsesprocedure. Hidtil er nye virkemidler kun 
afprøvet og dokumenteret, hvis der bevilges penge til 
et forskningsprojekt, der inkluderer det pågældende 
virkemiddel. Det er for langsommeligt, tilfældigt og 
utilstrækkeligt.

Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan en række 
virkemidler anlægges eller anvendes, samt hvordan 
driften af dem skal være, for at de kan blive godskrevet 
for en ”normeffekt” på kvælstofudledningen. Der bør 
også være mulighed for at få godkendt individuelle 
virkemidler og for at få godkendt en anden effekt på 
kvælstofudledningen end den officielle normeffekt, hvis 
der foreligger dokumentation.

Tidshorisont
Det haster med at få styrket indsatsen med at afprøve 
og godkende virkemidler, da en afprøvning typisk tager 
2-4 år.

Anbefaling 10
Analyse af økonomiske konsekvenser og økono
miske instrumenter
En ny kvælstofregulering, hvor der indgår differentie-
rede krav til reduktion af kvælstofudledning og forskel-
lige kvælstofretentioner som en del af grundlaget for 
målretning af virkemidler, vil have meget forskellige 
konsekvenser for bedrifterne. Der bør derfor iværksæt-
tes en analyse af, hvordan en ny kvælstofregulering 
baseret på omsættelige udledningskvoter vil påvirke 

økonomien og produktionsmulighederne. I analysen 
bør indgå, hvordan en ny kvælstofregulering vil påvirke 
produktionen og dermed også råvaregrundlaget for for-
arbejdningsvirksomhederne i forskellige egne af landet 
med forskellige krav til reduktion af kvælstofudlednin-
gen. Det er nødvendigt at kende kravene til reduktion af 
kvælstofudledning, og hvordan kvælstofretentionen vil 
variere, for at en sådan analyse kan foretages.
En analyse af konsekvenserne bør ske i forhold til 
både nu-situationen med den aktuelle regulering og et 
scenarie med de fremtidige krav til kvælstofudledning 
kombineret med en reguleringsmodel, der ikke eller i 
mindre grad er differentieret og målrettet.

Særlige forhold gør sig gældende for økologiske land-
brug. Det bør analyseres særskilt.

Det bør endvidere analyseres, hvordan både samfundet 
og bedrifterne kan tilpasse sig til en ny reguleringsmo-
del på den mest omkostningseffektive måde. Det er 
vigtigt at notere sig, at hverken recipientens tålegrænse, 
bedrifternes kvælstoftab eller kvælstofretentionen 
er uforanderlige størrelser. Der er derfor behov for at 
vurdere, i hvilken udstrækning de bedrifter, der umid-
delbart bliver pålagt kraftige restriktioner, kan tilpasse 
sig og øge kvælstofretentionen, så driftsøkonomien 
efterfølgende påvirkes mindre. 

Tilpasning til en ny reguleringsmodel kan formentlig 
med fordel fremmes gennem tilskud til etablering af va-
rige virkemidler, der øger recipientens tålegrænse eller 
øger kvælstofretentionen mellem de dyrkede arealer og 
den marine recipient.

Den naturindsats, der ønskes i Danmark fra politisk 
side, kan også få betydning for konsekvenserne af en ny 
kvælstofregulering i nogle områder. En naturindsats i 
ådale i form af f.eks. nye vådområder eller genslyngning 
af vandløb kan øge kvælstofretentionen.

Det bør endvidere analyseres, om der ud over tilskud til 
virkemidler og en effektiv tilpasningsindsats er behov 
for økonomisk kompensation til nogle bedrifter og i 
givet fald, hvordan en sådan kompensationsordning kan 
udformes.

Tidshorisont
Analyserne bør gennemføres i løbet af 2014, så de 
foreligger som grundlag for implementering af en ny 
reguleringsmodel i 2015-16.
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Eksempel på kvælstofregulering efter basismo
dellen (jf. anbefaling 8)
En bedrift, der driver 200 ha på drænet lerjord (JB 6), 
ønsker at dyrke vinterhvede (67 ha), vinterbyg (33 ha), 
vårbyg (67 ha) og vinterraps (33 ha). For den marine 
recipient, som bedriften afvander til, er der fastsat en 
maksimal grænse for udledning af kvælstof svarende 
til 16 kg N pr. ha dyrket areal i oplandet.  Bedriftens 
kvælstofudledningskvote bliver dermed 3.200 kg N pr. 
år. Kvælstofretentionen i det delopland, hvor bedriften 
ligger, er bestemt til at være 55 %, dvs. at 45 % af det 
kvælstof, der udvaskes fra rodzonen, udledes til den ma-
rine recipient. Kvælstofudvaskningen på bedriften må 
dermed ikke overstige 7.110 kg N ved den pågældende 
kvælstof retention.

Nedenfor er anført 3 måder for bedriften til at over-
holde kvælstofudledningskvoten. Landmanden kan frit 
vælge den løsning, der er mest fordelagtig for bedriften. 
Afgrødevalget, bortset fra arealet med efterafgrøder, er 
det samme ved alle 3 løsninger.

1.  Der anvendes de aktuelle, økonomisk underopti-
male kvælstofnormer, og der udlægges 33 ha med 
efterafgrøder. Det giver en beregnet kvælstofudled-
ning på 3.190 kg N.

2.  Der anvendes økonomisk optimale kvælstofnormer 
og der udlægges 67 ha med efterafgrøder. Det giver 
en beregnet kvælstofudledning på 3.132 kg N.

3.  Der etableres et minivådområde, så den gennem-
snitlig kvælstofretention på bedriften hæves fra 
55 % til 66 %. Der anvendes økonomisk optimale 
kvælstofnormer og ingen efterafgrøder. Det giver en 
beregnet kvælstofudledning på 3.170 kg N.

I ovenstående eksempel er udgangspunktet, at 
kvælstof retentionen er ens for alle bedriftens marker. 
Hvis en detaljeret kortlægning af kvælstofretentionen 
viser, at der er forskel mellem markerne, så vil det 
nødvendige areal med efterafgrøder ved løsning 1 og 
2 kunne reduceres, hvis efterafgrøderne placeres på 
marker med mindst kvælstofretention.

Tabel 1. Kvælstofnormer og værdier for kvælstofudvaskning ved henholdsvis den aktuelle undergødskning og ved økonomisk 
optimale kvælstofnormer for jordtypen JB 6 og det nedbørsområde som bedriften ligger i, kg N pr. ha.

Forfrugt Afgrøde
Plantedække 
efterår

Aktuelle normer Økonomisk optimale normer

Kvælstofnorm Udvaskningsværdi Kvælstofnorm Udvaskningsværdi

Vinterraps Vinterhvede Vinterhvede 136 42 162 48

Vinterhvede Vinterhvede (Bar jord) 158 43 188 49

Vinterhvede Vinterhvede Efterafgrøde 158 16 188 17

Vinterhvede Vårbyg (Bar jord) 107 45 127 52

Vinterhvede Vårbyg Efterafgrøde 107 18 127 19

Vårbyg Vårbyg Vinterbyg 107 42 127 48

Vårbyg Vinterbyg Vinterraps 143 17 170 19

Vinterbyg Vinterraps Vinterhvede 187 50 223 58
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Arbejdsgruppe 2
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•	 Afdelingsleder Michael Støckler, VFL
•	 Landbrugsøkonom Christine Schleisner, Nykredit
•	 Analytiker Malika Buhr Pedersen, L&F
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•	 Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
•	 Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, IFRO, KU
•	 Chefkonsulent Jon Birger Pedersen, VFL.
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Sammendrag
Dette notat rummer de anbefalinger, som arbejdsgrup-
pen har arbejdet med i forhold til at sikre en optimeret 
drift i dansk planteproduktion.

Notatet er opdelt i fem dele:

Del 1 omfatter de 4 prioriterede anbefalinger:
1. Sikre en effektiv udnyttelse af indsatsfaktorerne i 

marken
2. Udnyttelse af mulighederne i ”Det biobaserede 

samfund”
3. Sikre tilgængeligheden af de nødvendige plante-

beskyttelsesmidler til en konkurrencedygtig pris
4. Løsning af et større antal opgaver for det of-

fentlige
 
Del 2 omfatter 3 andre anbefalinger.

Del 3 omfatter 3 anbefalinger, som er prioriteret af en 
af de tre andre arbejdsgrupper.

Del 4 omfatter 4 anbefalinger vedrørende økologisk 
dyrkning. Her er anbefalingen: ”Arbejde for et gen-
nembrud med eksport af højværdi landbrugsafgrøder” 
prioriteret højest.

Del 5 omfatter væksthusgartneri, og at der fortsat skal 
arbejdes for at sikre gartneriområdet lige konkurrence-
vilkår.

Potentiale for øget indtjening i markbruget
Formålet med gruppens arbejde er at vurdere og ud-
pege områder, hvor der er muligheder for at øge indtje-
ningen i markbruget ved at optimere driften, herunder 
ved at se på omkostninger og afsætning.
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1. Sikre en effektiv udnyttelse af indsatsfakto
rerne i marken
Baggrund
Der er muligheder for at optimere driften via implemen-
tering af ny teknologi og ved at sikre fuldt udbytte fra alle 
dyrkede arealer.

Tiltag
Det skal belyses, hvordan man kan udnytte moderne 
sensorteknologi til at sikre en bedre udnyttelse af 
næringsstoffer og arealer. Det gælder ved tildeling af 
næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt ved 
registrering af høstudbytternes størrelse og fordeling i 
marken.

Moderne GPS teknologi skal udnyttes i forbindelse med 
præcisions landbrug og til at reducere overlap i forbin-
delse med kiler og tilsvarende i marken.

Sikring af fuldt udbytte i hele marken blandt andet via:
• Etablering af Erfanetværk blandt landmænd og 

rådgivere der kan sparre og inspirere omkring udnyt-
telse af den nyeste teknologi.

• Gennemførelse af demonstrationer, vejledning i 
udnyttelse og værdi af at udnytte udstyret.

• Partnerskabsrådgivning, hvor landmand og kon-
sulent forpligter hinanden til at analysere, hvad 
der skal gøres anderledes, og efterfølgende følge 
op med ændret adfærd og registrering af at den 
ønskede effekt er opnået.

• Uddannelse af rådgivere og andre medarbejdere, 
der kan være med til at sikre fortsat udvikling og im-
plementering af den nye teknologi på bedrifterne.

• Tilskud til investering i ny teknologi for at sikre en 
hurtigere implementering.

• Udnyttelse af ny teknologi til at kortlægge udbytte-
variationen i marken som grundlag for en målrettet 
indsats.
• Automatisering af opsamling, lagring og tolkning 

af data fra sensorer, udbyttemålere mm.
• Udvikling af varslings- og beslutningsstøtteværk-

tøjer.

2. Udnyttelse af mulighederne i ”Det bio
baserede samfund”
Baggrund
Der er internationalt og nationalt politisk enighed om, at 
der skal findes alternativer til anvendelsen af de fossile 
ressourcer både indenfor industri, materialer og energi-
forsyning.  Biomasser, i form af afgrøder og restprodukter 
fra landbruget og skovbruget, får en helt central placering 
i den fremtidige danske energiforsyning, hvor ambitionen 
er, at hele energiforbruget skal baseres på vedvarende 
energikilder. En væsentlig del af energiforsyningen forven-
tes at komme fra vind og sol, men biomasser kommer til at 
spille en afgørende rolle i balanceringen af energisystemet 
fra den fluktuerende produktion fra de øvrige kilder og 
specielt som en kilde til biobrændstoffer til transport.

Dagsordenen for planteproduktionen er ved at ændre sig 
fra hovedsageligt at være leverandør af foder og fødevarer 
til at være leverandør af en række andre produkter til at 
forsyne og servicere det biobaserede samfund. Landbru-
get har en unik mulighed for at bidrage med nye afgrøder 
og produkter, som giver helt nye forretningsmuligheder. 
Bioraffinering bliver en central del af det biobaserede sam-
fund, og teknologierne skal udvikles, så der kan produceres 
foder, fødevarer, kemikalier, brændstof og andre industri-
elle produkter. Et samarbejde mellem primærproducen-
terne, universiteterne, vidensinstitutioner og virksomheder 
om forskning og innovation skal medvirke til at udvikle 
de teknologier, der er nødvendige for at udnytte afgrøder 
og restprodukter optimalt. Biomasserne skal blive en helt 
ny platform for den kemiske industri, der for nuværende 
er helt afhængig af fossile kilder som kul, olie og gas. I de 
kommende år vil en væsentlig del af forsknings-, innovati-
ons- og udviklingsmidlerne i EU og på nationalt plan blive 
anvendt til aktiviteter, som retter sig mod det biobaserede 
samfund. Det er afgørende, at landbruget spiller ind for at 
få andel i disse midler og på sigt skabe rammerne for nye 
produktionsformer og forretningsområder. Det skal sikres, 
at landbruget får en væsentlig andel af hele værdikæden 
og ikke kun bliver leverandør af bulkprodukter.
 
Tiltag
• Gennem involvering af primærproducenterne i etab-

leringen af bioraffinaderierne skal det sikres, at disse 
får en større andel af hele værdikæden. 

• Der skal arbejdes med at optimere hele produkti-
ons-, forarbejdnings- og afsætningskæden.
•  Der skal udvikles dyrkningsstrategier og -vejled-

ninger, der med udgangspunkt i ønsker og be-
tydning for den videre anvendelse af afgrøderne 
sikrer at kvaliteten af de producerede afgrøder 
svarer til ønskerne. 

DEL 1
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• Der skal udvikles nye sædskifter og dyrkningssyste-
mer, så arealudnyttelsen kan optimeres, samtidig 
med at de bidrager til at opfylde klima- og miljømål.
• Anvendelse og videreudvikling af driftsøkonomi-

ske værktøjer til bl.a. benchmarking og risikosty-
ring.

• Udvikling og dyrkning af afgrøder, der passer til 
efterspørgslen i industrien.
• Udbygge kendskabet til industriens ønsker.

• Der skal etableres fuldskala bioraffineringsanlæg i 
Danmark for at sikre kompetenceopbygningen og 
udviklingen af ny teknologi og forretningsmulighe-
der i forbindelse hermed.

• Der skal arbejdes politisk på, at restriktionerne på 
anvendelsen af anden biomasse til energiproduktion 
ikke bremser udviklingen unødigt.

• Der skal opbygges en dansk produktion af protein 
baseret på græs og andre grønne biomasser til erstat-
ning for importeret soja.

Økonomisk potentiale
Internationale analyser bekræfter et betydeligt frem-
tidigt potentiale for de biobaserede produkter. I 2021 
forventes værdien af det globale marked for biobrænd-
stoffer til land- og flytransport at udgøre 1.000 mia. 
kr. (450 mia. kr. i 2012). Dertil kommer et marked for 
skibsbrændstof, som kan opbygges til at udgøre 450 
mia. kr. (Intet marked i 2012).

Markedet for mere avancerede produkter i form af 
kemikalier og polymerer forventes at udgøre ca. 3.200 
mia. kr. (900 mia. kr. i 2012) blandt andet som konse-
kvens af, at den globale produktion af biobaseret plastik 
forventes mere end tredoblet fra 1 mio. ton til 3,5 mio. 
ton i 2020.

I Europa vurderes den biobaserede økonomi, inkl. fødeva-
rer og landbrug, allerede at omsætte for mere end 15.000 
mia. kr. og beskæftige 22 millioner mennesker svarende 
til 9 % af den samlede arbejdsstyrke. En omsætning og 
beskæftigelse som i høj grad finder sted i landdistrikterne. I 
de forløbne år er en række politiske tiltag iværksat i EU-regi 
for at fastholde og udvikle den europæiske biobaserede 
økonomi yderligere. En central driver har været VE-
direktivet, der stipulerer, at 20 % af EU’s energiforbrug skal 
komme fra vedvarende energikilder i år 2020. Specifikt 
skal transportsektoren som minimum opfylde en 10 pro-
cents VE-andel målt på energi. Disse rammer, sammen med 

brændstofdirektivet, har indtil videre drevet udviklingen af 
første generations biobrændstoffer. På det seneste har EU 
fokuseret på ikke-brændstofdelen og iværksat en særskilt 
strategi for bioøkonomien samt målrettet forsknings - og 
udviklingsmidler i regi af forskningsprogrammet Horizon 
2020. Formålet er at støtte op omkring såkaldt bioraffine-
ring og især 2. generations teknologier, hvor flere højvær-
diprodukter bliver skabt ud af restprodukter eller lokale 
biomasseressourcer. Kommissionen vurderer, at disse 
initiativer vil generere en permanent værditilvækst i EU’s 
biobaserede økonomi på 300 mia. kr. senest i 2025.

3. Sikre tilgængeligheden af de nødvendige plan
tebeskyttelsesmidler til en konkurrencedygtig 
pris
Baggrund
Danmark har strengere krav i forbindelse med godkendel-
se af plantebeskyttelsesmidler end vore nabo- og konkur-
rentlande. Danmark har netop gennemført en markant 
forøgelse af afgifterne på plantebeskyttelsesmidler, hvilket 
er med til at hæmme dansk landbrugs konkurrenceevne. 
Provenuet af den nye afgift forventes at udgøre ca. 600 
mio. kr. Desuden er der gennemført gebyr på godkendelse 
af pesticider. Især indenfor mindre anvendelse (minor use) 
på gartneriprodukter forventes høje gebyr på godkendel-
ser. Omkostninger til godkendelsesprocessen på mindre 
anvendelse ligger hos primærerhvervet. Den forventede 
ekstra omkostning er beregnet til 1-1,5 mio. kr. årligt. Vore 
nabolande har lignende gebyr, men det varslede gebyr i 
Danmark er ca. 3 gange så højt som det tilsvarende svenske 
gebyr.

Tiltag
Arbejde for at få fjernet eller reduceret afgifterne på 
plantebeskyttelsesmidler og gebyrer på godkendelser, 
så de svarer til niveauet i vore nabolande. Arbejde for 
en fuld harmonisering af kravene til godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.
Fortsat fokus på at fastholde og udbygge mulighederne 
for såkaldt minor use af plantebeskyttelsesmidler, 
herunder sikre at det ikke bliver for omkostningstungt 
at skaffe tilladelserne. 

Økonomisk konsekvens
De høje danske afgifter på enkeltmidler samt de 
varslede nye gebyrer på godkendelser til minor use er 
med til at svække dansk landbrugs konkurrenceevne på 
eksportmarkederne. 
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4. Løsning af et større antal opgaver for det 
offentlige
Baggrund
Udgangspunktet er, at kapacitetsudnyttelsen i landbru-
get (maskiner, arbejdskraft m.m.) kan øges ved at over-
tage opgaver for offentlige myndigheder. Visse dele af 
disse arbejder ligger uden for planteavlens spidsbelast-
ningsperioder og kan udføres uden væsentlige ressour-
ceforøgelser i planteavlen. Opgaverne skal overtages på 
markedsmæssige vilkår, men mange landbrug har både 
kompetencer, kapacitet og fleksibilitet til at kunne byde 
på sådanne opgaver. Kommunerne alene bruger ca. 1 
mia. kr. om året på ”grønne områder og naturpladser”, 
og heraf er 0,4 mia. lønninger. Til ”Vintertjenester” an-
vendes 0,9 mia. kr., hvoraf en stor andel allerede i dag 
løses af landmænd. Derudover er der andre offentlige 
(statslige og kommunale) opgaver inden for naturpleje, 
naturgenopretning m.v., som kan være interessante, og 
som skal vurderes nærmere.

Tiltag
Øge landmænd og kommuners kendskab til de arbejds-
opgaver, der med fordel kan løses af landmænd på 
entreprenørbasis. Fra landbrugets side kan der ske en 
koordinering og organisering af tiltagene med henblik 
på at kunne overtage større opgaver.

Økonomiske perspektiver
En bedre udnyttelse af maskiner og mandskab ved at 
udvide arbejdsområderne. Større indtjening i form af 
lønarbejde.

Tabel 1. Spredning i maskinomkostninger, bedrifter med hovedproduktion korn.

2012 Laveste tredjedel Mellemste tredjedel Bedste tredjedel

Antal ejendomme 121 121 121

Areal i gennemsnit 218 198 173

Kr. pr. ha

Vedligehold 602 693 939

Maskinstation 296 521 693

Brændstof og diverse 644 706 866

Variable i alt 1.542 1.920 2.498

Afskrivning 698 1.003 1.387

Forrentning 337 409 544

Faste i alt 1.035 1.412 1.931

Maskinomkostninger i alt, kr. 2.577 3.332 4.429

Kilde: Produktionsøkonomi Planteavl, 2013, side 12-17
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Fremme en optimal udnyttelse af maskinkapaci
teten
Baggrund
Regnskabsanalyser viser stor variation i maskinomkost-
ningerne mellem bedrifter, se tabel 1. Afgrødevalg, 
jordtype, bedriftsstørrelse mv. er afgørende for dette. 
Maskin- og arbejdsomkostninger udgør en væsentlig del 
af de direkte produktionsomkostninger i markbruget. 

Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem 
dækningsbidrag og maskinomkostninger, se tabel 2.

Tiltag
Der gennemføres et større antal regnskabsbaserede 
maskinanalyser samt evt. detailanalyser på bedriftsniveau 
(hvor bedriftsspecifikt maskinbudget afstemmes med 
brændstof og vedligehold), der tager højde for forholdene 
beskrevet under baggrund. Analyserne skal fungere som 
sammenligningsgrundlag for og inspiration til forbedring af 
maskinanvendelse og formindskelse af maskin- og arbejds-
omkostninger på bedrifterne. Der skal udvikles benchmark 
værdier og måltal, der kan bruges af de enkelte landmænd.
Der søges gennemført analyser af det gennemsnitlige 
niveau for samme omkostninger i udvalgte nabolande - 
lande til sammenligning. Er de gennemsnitlige niveauer 
voldsomt forskellige, gennemføres tilsvarende detailanaly-
ser som stikprøver.

Økonomisk perspektiv 1-5 år og på længere sigt
Forbedringerne afhænger af den enkelte bedrifts setup. 
Men en reduktion på eksempelvis 200 - 500 kr. pr. ha 
i maskinomkostninger skulle være mulig på mange 
bedrifter.

Videreudvikling af en målrettet dyrkning af 
kvalitetsfoder
Baggrund
En meget stor andel af den danske planteproduktion 
bliver anvendt til foder til husdyrene. Der er derfor be-
hov for en fortsat udvikling af dyrkningen af foderafgrø-
der, hvor det sikres, at de dyrkningstekniske tiltag stadig 
udvikles og tilpasses husdyrenes behov.

Tiltag
Sikre kendskabet til mulighederne for at styre kvaliteten 
i de producerede afgrøder i forhold til dyrenes behov.

Øget produktion af fødevarer baseret på plante
produkter
Baggrund
Den danske fødevareproduktion, baseret på plantepro-
dukter, er de sidste 10 år steget med 15 %, men udgør 
en meget begrænset del af den samlede planteproduk-
tion. Potentialet er stort, idet markedet efterspørger en 
stigende mængde af cerealieprodukter. COOP og Dansk 
Supermarked har en forventning til, at markedet for 
cerealier (tørvarer) vil stige med 5-10 % pr. år. Fuld-
kornsprodukter og specialprodukter har således 50 % 
af markedet indenfor brødkategorien.

Tiltag
Udvikling af flere konceptavls produkter til detailhandel 
og fødevareindustrien.

Ved at:
Inddrage detailhandel og food servicesektoren i udvik-
ling.

Ansvar:
•	 De største grovvare- og foodvirksomheder/land-

mandsgrupper
•	 Flere mindre fødevarevirksomheder/producenter 

med fokus på cerealier til fødevarer

Ved at: 
Igangsætte flere lokale afsætningsinitiativer i samspil 
med lokal detailhandel.

Ansvar: 
•	 Lokale netværk og VFL

Økonomisk perspektiv 1-5 år og på længere sigt
Det er et realistisk mål at øge omsætningen med 100 
millioner på dette område indenfor 5 år.

Tabel 2. Planteavlsbedrifter over 25 ha. Bedste tredjedel målt på DB, korn, raps og frø. Kartofler, fabriksroer er ikke med. 
Afgrødefordelingen er stort set identisk mellem gns. og bedste tredjedel indenfor grupperne.

Antal 
ejendomme

Bruttoudbytte Dækningsbidrag Maskinomkostninger

Gns.
Bedste 

tredjedel Gns.
Bedste 

tredjedel Gns.
Bedste 

tredjedel

JB 1+3 77 9.336 10.592 6.843 8.149 3.163 3.412

JB 2+4 178 9.764 11.829 7.178 9.189 2.923 2.737

Vandet sandjord 133 9.719 11.218 7.176 8.612 2.678 3.014

JB 5-9 433 11.777 14.761 8.544 11.284 2.779 2.991

DEL 2
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Sikre mulighederne for at forsyne afgrøderne 
med tilstrækkelige mængder af næringsstoffer
Dette emne behandles i Arbejdsgruppen vedr. ny 
kvælstofregulering, målrettet og differentieret. Mulig-
hederne bliver således beskrevet i den anden arbejds-
gruppe, men det er vigtigt også i forbindelse med 
denne arbejdsgruppe at understrege, at optimeret drift 
forudsætter, at der er mulighed for at anvende optimale 
gødningsmængder. Den økonomiske betydning af 
undergødskningen er omstridt og afhænger naturligvis 
af afgrødeprisen. Men en åbning af muligheden for at 
tilføre optimale kvælstofmængder kan forventes at 
øge indtjeningen med fra 1,6-3,3 mia. kr. på årsbasis. 
Se f.eks. udregning fra Videncentret for Landbrug, 
Planteproduktion: Hvad koster de underoptimale 
kvælstofnormer dansk landbrug? Hvor der redegøres 
for, at værditabet dels består i et tab i kvalitet (lavere 
proteinindhold) i afgrøderne og et direkte tab i udbytte. 
Videncenter for Svins monitering af proteinindholdet 
i dansk korn over de seneste 20 år viser eksempelvis et 
fald i proteinindholdet på ca. 2 procentpoint. Med en 
årlig kornhøst på ca. 9 mio. tons medfører det et behov 
for ekstra import af protein svarende til ca. 180.000 
tons eller ca. 400.000 tons sojabønner til fodringsfor-
mål. Hvilket igen svarer til produktionen på ca. 100.000 
ha med soja. 

Sikre muligheden for at dyrke GMO afgrøder i 
Danmark
Baggrund
Anvendelsen af GMO er en del af løsningen på at sikre 
en optimal planteproduktion særligt på lidt længere 
sigt. Det er i denne sammenhæng vigtigt at sikre, at øko-
logerne fortsat har mulighed for at fravælge at anvende 
GMO, og at der fortsat er regler omkring sameksistens, 
der sikrer mod utilsigtet indblanding. På verdensplan 
øges arealet med GMO afgrøder og i verden udenfor 
EU sker der en fortsat udvikling af nye sorter af land-
brugsafgrøder ved anvendelse af GMO teknologi. Det er 
forbundet med meget store udfordringer at få godkendt 
nye sorter fremkommet ved hjælp af gensplejsning i 
EU. Det gør, at EU og dermed danske landmænd bliver 
handicappede i forhold til at udnytte mulighederne for 
hurtigt og effektivt at udnytte nye sorter med forbed-
rede egenskaber. 

Der er en bekymring hos nogle forbrugere i EU overfor 
afgrøder, der er baserede på gensplejsning.

Tiltag
Arbejde for en mere videnskabelig tilgang til anven-
delsen af sorter baseret på GMO. Arbejde for at øge 
kendskabet til og accepten af at anvende GMO sorter. 

Øge kendskabet til perspektiverne i at udnytte GMO tekno-
logien. Afprøve eksisterende GMO-sorter under danske 
dyrkningsbetingelser.

Økonomisk perspektiv
På længere sigt må det forventes, at der kommer sorter 
med forbedrede dyrkningsegenskaber på markedet. 
Der kan være tale om sorter med større stresstolerance 
via bedre rodudvikling m.m., som er skabt ved hjælp af 
GMO teknologi.

Fremme en bedre arrondering og logistik
Baggrund
Strukturudviklingen medfører, at bedrifterne blandt 
andet vokser ved opkøb af ikke altid hensigtsmæssigt 
beliggende naboejendomme, og dette kan medføre 
ekstra udfordringer i forhold til at sikre rationelle mark-
størrelser, og det medfører større transportafstande og 
dermed omkostninger til transport. Der er behov for at 
få beskrevet omfang og omkostningerne til dette og for 
at få øget og smidiggjort mulighederne for, via jordbytte 
og -fordeling, at forbedre arrangeringen. Eksempelvis 
viser en modelberegning, at transportomkostningen ved 
at dyrke 10 ha stiger fra 893 kr. pr. ha pr. år, når der er 5 
km fra lager til mark til 1.785 kr. pr. ha, når der er 10 km 
til mark. Transaktionsomkostningerne i forbindelse med 
jordfordelingssager kan være blokerende for en gennem-
førelse. Det forhold, at en jordfordelingssag udløser et 
tinglysningsgebyr på 1,5 % af hele virksomhedens gæld, 
kan blokere for, at der gennemføres jordfordelinger, der 
kun omfatter forholdsvis få ha.

Tiltag
Arbejde for at reducere transaktionsomkostningerne 
i jordfordelingssager. Gennemføre og formidle yderli-
gere modelberegninger på transport af maskiner, input 
(såsæd, gødning, sprøjtevæske, gylle, slam mv.) og 
output (kerne, halm, knolde mv.) der belyser økonomi 
og tidsforbrug i forskellige transportløsninger. Supplere 
med regnskabsbaserede og markdatabasebaserede 
analyser af transportbehov og omkostninger. Gennem-
føre detailanalyser på bedriftsniveau (hvor det bedrifts-
specifikke maskinbudget afstemmes med brændstof og 
vedligehold), der tager højde for forholdene beskrevet i 
baggrund og med fokus på transportomkostninger.

Økonomisk perspektiv
Afhænger af den enkelte bedrift, men potentielt bety-
delige besparelser på enkeltbedrifter.

DEL 3
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Anbefaling: Arbejde for et gennembrud med 
eksport af højværdi landbrugsafgrøder  
Baggrund
Dansk økologisk produktion har nogle uudnyttede 
eksportpotentialer. Den danske økologi har været drevet 
af omlægningen af mælkeproduktionen, og dermed har 
økologiske planteavleres hovedindtægtskilde også været 
foderproduktion. I dag importeres en stor del af det øko-
logisk foderkorn, så de økologiske planteavlere har behov 
for andre aftagere end husdyrproducenter. Der findes 
områder, hvor der allerede i dag er stor ekspertise, som 
kunne øges yderligere ved en samlet indsats. 

Tiltag
• Hjemmemarkedet er langt hen ad vejen forsynet 

med økologiske græs- og kløverfrø, men i lande i EU 
anvendes der fortsat en større eller mindre andel 
konventionelt. En øget indsats for at komme ind på 
disse markeder vil være til gavn for de økologiske 
planteavlere. Det samme vil gælde nogle af de spe-
cialiserede produktioner af grønsagsfrø.

• Gennemføre en proces for at identificere andre 
afgrøder med eksportpotentiale f.eks.:
•  Maltbyg, der er gode forhold for dykning af byg 

til malt i Danmark, men den økologiske pro-
duktion af byg til malt er meget begrænset. Der 
er mulighed for både et hjemmemarked og et 
internationalt marked.

•  Raps til rapsolie m.m., der er en kendt efterspørg-
sel efter raps både på hjemmemarkedet og i vore 
nabolande. Øget rapsproduktion forudsætter, at 
dyrkningsmæssige barrierer nedbrydes. 

• Andre afgrøder med dyrknings- og markedspoten-
tiale.

Økonomisk perspektiv
1-5 år: Økologiske planteavlere kunne med kort varsel 
øge produktionen af frø. En forudsætning for dette er, 
at der samtidig tages hånd om en tilstrækkelig nærings-
stofforsyning. 

Længere sigt: En forudsætning for en videre markeds-
orienteret vækst i den økologiske produktion er, at der 
findes nye markeder, og dyrkningsmetoder udvikles. 

Anbefaling: Sikre en øget recirkulering af næ
ringsstoffer
Baggrund
Som gødningsmidler i den økologiske produktion 
anvendes økologisk og konventionel husdyrgødning 
samt visse restprodukter. Der er hos de økologiske 
organisationer et ønske om at udfase anvendelsen af 
konventionel husdyrgødning. Kvælstofforsyningen kan 
delvis erstattes af øget anvendelse af bælgplanter, men 
hvad angår andre næringsstoffer, er der behov for at 
finde nye gødningskilder, som er acceptable i forhold 
til den økologiske produktion. Økologisk produktion er 
afhængig af forbrugertillid, hvorfor det er afgørende, at 
der kun anvendes gødningsmidler, som økologien kan 
stå inde for. 

Tiltag
• Økologireglerne skal tilpasses den udvikling, der 

er sket i landbruget, fødevareindustrien og affalds-
håndteringen. Reglerne er ikke længere tidssvaren-
de, og der kommer nye muligheder. 

• En tilsvarende regeljustering bør iværksættes på 
EU-niveau.

• Bedre oplysning til firmaer om hvordan de får deres 
bi- og restprodukter godkendt til økologisk produk-
tion. 

• I affaldsindustrien skal økologien tænkes ind så 
kilder egnet til økologisk produktion ikke bliver 
udsat for håndtering, som gør, at de mister denne 
egnethed.

• Bedre faglig dokumentation omkring anvendelse og 
værdi af forskellige gødningstyper.

Økonomisk perspektiv
1-5 år: Fra 2015 er der lagt op til, at brugen af konven-
tionel husdyrgødning skal reduceres med 20 kg kvælstof 
pr. ha. For de økologiske planteavlere, der ikke kan 
erstatte med andet kvælstof, vil det betyde et tab på 
800-1.500 kr. pr. ha. Tabet vil væres størst hos de land-
mænd, der satser på højværdiafgrøder som frøgræs, 
vinterraps og grønsager.

Længere sigt: Ved en endelig udfasning af konventionel 
husdyrgødning er der behov for en høj grad af recir-
kulering af næringsstoffer fra fødevareindustrien og 
forbrugere. I dette senarie vil alle næringsstoffer blive 
begrænsede. Uden recirkulering vil udfasning medføre, 
at økologisk produktion kun vil være mulig at oprethol-
de på økologiske husdyrbrug (primært kvægbrug) eller 
planteavlsbrug i nært samarbejde med husdyrbrug.

DEL 4 - ØKOLOGISK PRODUKTION
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Anbefaling: Sikre en øget produktion af økologi
ske proteinafgrøder i Danmark
Baggrund
Af flere grunde er der efterspørgsel på dansk produce-
rede økologiske proteinafgrøder, som kan erstatte soja. 
Når import sker over meget lange afstande, besvær-
liggøres sporbarhed for økologisk oprindelse, og der 
forbruges energi. Soja er en afgrøde, som dyrkes i GM 
form i flere af de lande, hvorfra den kan importeres, 
derfor er der en risiko for utilsigtet iblanding i den 
økologiske soja. Mere bælgsæd i sædskiftet på de øko-
logiske planteavlsbedrifter vil forbedre selvforsyningen 
med kvælstof. Manglen på økologisk protein er ikke kun 
en dansk problemstilling, men også gældende i vores 
europæiske nabolande. 

Tiltag
• Sikre afsætningskanaler for økologiske proteinafgrø-

der. De er fortsat en niche. Det gør, at landmændene 
ikke kan handle via deres normale handelskanaler. 
Det virker hæmmende for den fortsatte udvikling. Så 
enten skal der samarbejdes for lettere handel gen-
nem foderstoffirmaerne, eller strukturer for direkte 
handel mellem landmænd skal understøttes. 

• Løse dyrkningsmæssige problemstillinger, som gør 
proteinafgrøderne til mere usikre afgrøder end korn-
afgrøder. Med den nuværende prissætning er der 
ikke plads til den ekstra risiko for landmanden. 

• Internationalt samarbejde for at udnytte viden på 
et område hvor det økologiske dyrkningsareal i de 
fleste lande er relativt begrænset. 

• Udvikle metoder til efterbehandling af afgrøderne 
så de opnår en bedre foderværdi til de økologiske 
husdyr. 

• Sikre at de økologiske landmænd har mulighed for 
at vælge egnede sorter. Det kræver dels et øget 
sortsudbud af økologisk udsæd, dels et bedre kend-
skab til sorternes egenskaber. 

Økonomisk perspektiv
1-5 år: I 2010 gennemførte VFL beregninger på bag-
grund af den daværende økologiske husdyrproduktion, 
som viste, at der kan anvendes dansk produceret bælg-
sæd til foder af kvæg, svin og fjerkræ fra 18. - 22.000 
ha. Erstattes den nuværende import af soja med dansk 
produceret bælgsæd, giver det en merindtægt for de 
økologiske planteavlere. 

Længere sigt: Mangel på protein er ikke kun et dansk 
anliggende, hvorfor en øget produktion vil kunne afsæt-
tes på nærmarkederne i Europa. I den nuværende situa-
tion er der primært fokus på foderforsyningen af husdyr, 
men på længere sigt kan der også ligge en efterspørgsel 
efter protein til konsum. 

Anbefaling: Sikre et højere udbytte i økologisk 
planteavl
(er også en del af den prioriterede anbefaling).
Baggrund
Udbytteniveauet i den økologiske planteproduktion 
skal op på et højere niveau, dels ud fra en ressourcebe-
tragtning, dels ud fra en økonomisk betragtning for de 
økologiske planteavlere. At øge udbyttet er en bred ind-
sats på mange områder. Jordfrugtbarhed, dyrkningssy-
stem, optimal udnyttelse af gødning, sikker kontrol med 
ukrudt, sygdomme og skadedyr. Dette er områder, som 
kontinuerligt har opmærksomhed, og hvor der generelt 
er et stort vidensbehov. På bedriftsniveau er noget af 
det mest aktuelle ukrudtskontrol og håndtering af det 
kvælstof, som kommer til via grøngødning. 

Tiltag
• Erfaringsudveksling og videnformidling indenfor 

anvendelse af kamera- og GPS-styrede radrensere i 
landbrugsafgrøder. Ny teknologi giver høj kapacitet 
og præcision. 

• Opbygning af nye dyrkningssystemer på baggrund af 
dels ny teknologi, dels anvendelse af efterafgrøder 
som kan anvendes som grøngødning. 

• Metoder til håndtering af den overjordiske del af 
grøngødningen så gødningsværdien bevares og kan 
overføres til andre afgrøder som hurtigtvirkende 
gødning. 

• Arbejde for en fortsat mulighed for investerings-
støtte til nye teknologier i økologisk planteavl.

Økonomisk perspektiv
1-5 år: En forventning er, at ny teknologi på kort sigt kan 
give udbyttefremgang på 5-10 % i den enkelte afgrøde. 
Dertil kommer, at en bedre kontrol med ukrudt i det 
samlede sædskifte vil bidrage til robustheden i den 
økologiske planteproduktion. 

Længere sigt: Samlet integration af afgrøder og efteraf-
grøder ved hjælp af ny teknologi vil betyde en jord-
dækning det meste af året, samtidig med at ukrudtet 
er under kontrol. Sådanne nye dyrkningssystemer vil 
kunne hæve udbyttet yderligere. 
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DEL 5 - GARTNERIOMRÅDET

Anbefaling: Sikre gartneriområdet lige konkur
rencevilkår 
Baggrund
Danske gartnerier er handicappede i deres konkur-
renceevne, fordi de skal betale den såkaldte PSO afgift, 
der belaster danske væksthusgartnerier med en ekstra 
omkostning svarende til ca. 40 mio. kr. pr. år.

Tiltag
Erhvervspolitisk indsats, der sikrer fokus på at få fjernet 
de ulige konkurrencevilkår for danske væksthusgartne-
rier.

Økonomisk perspektiv
Kan være med til at sikre beskæftigelsen i gartnerierne 
og på lidt længere sigt øge omsætningen i denne del af 
det danske fødevareerhverv med ca. 100 mio. kr. pr. år. 
og være med til at sikre en merbeskæftigelse på 120.
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Arbejdsgruppe 3

Rapport fra arbejdsgruppe 3

Anbefalinger vedrørende forskning, udvikling, 
videnoverførsel, videnspredning og uddannelse

Deltagere i arbejdsgruppen
•	 Afdelingsleder Morten Andersen Linnet, L&F
•	 Direktør Asbjørn Børsting, DLG
•	 Lektor Kåre Lehmann Nielsen, AAU
•	 Økologichef Ole Bloch Engellyst, VFL
•	 Plantechef Kirsten Klitgaard, VFL
•	 Institutleder Henrik Zobbe, IFRO, KU
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Sammendrag
Arbejdsgruppen har som grundlag for sine anbefalinger 
bl.a. brugt:
• Strategi for forskning og udvikling på markområdet 

2014-2018, Landbrug & Fødevarer, Planteproduk-
tion.

• Landbrug & Fødevarers (L&F) forskningspolitiske 
og forskningsfaglige prioriteter indstillet af L&Fs 
Forskningsudvalg og tiltrådt af fællesbestyrelsen 
december 2013. 

• Crop Innovation Denmark: ”En vision for dansk plan-
teforædlingsforskning”.

 Arbejdsgruppen har tre hovedanbefalinger: 
1. Forskningsmæssigt bør der satses særligt på udbytte 

og kvalitet i både konventionel og økologisk plan-
teproduktion. Endvidere bør der fokuseres på at 
udvikle produktionen af proteinafgrøder. Hurtigere 
forædling af nye forbedrede sorter er centralt i at nå 
disse mål.

2. Forsknings- og innovationsmæssigt er det afgørende, 
at der prioriteres forskning og teknologiudvikling, 

som understøtter en målrettet intelligent regulering 
af planteproduktionen. Et initiativ på vej er det 
offentligt-private INNO+ innovationspartnerskab 
”Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduk-
tion”, som kan være et af flere virkemidler til at opnå 
målene. Overførsel af viden fra forskningsalliancen 
DNMARK og en række andre forskningsprojekter er 
et andet virkemiddel.

3. Fremtidig rekruttering af videnmedarbejdere er en 
brændende platform for hele sektoren. Erhvervet 
må tage et stort medansvar for at understøtte ud-
dannelserne og til at rekruttere og fastholde nye 
talenter til rådgivning, virksomheder og forskning, 
og universiteterne bør blive bedre til at samarbejde 
omkring uddannelsesudbuddet. 

Arbejdsgruppen henviser desuden til ”Strategi for 
forskning og udvikling på markområdet 2014-2018”, 
som bredt dækker behovene på landbrugsområdet, og 
til L&Fs overordnede forskningsfaglige og forskningspo-
litiske prioriteter, som besluttet af fællesbestyrelsen 4. 
december 2013. 

SWOT for FoU inden for planteproduktion
Styrker
• Relativt stærkt nationalt grundforskningsmiljø og på flere 

områder også anvendelsesorienteret. 
• Ny viden kommer hurtigt i arbejde via den særlige danske 

model for rådgivning i DLBR og HortiAdvice Scandinavia.
• På økologiområdet fungerer ICROFS som en stærk enhed, 

der koordinerer på tværs af universiteter og erhverv. 
• Stærk virksomhedsaktivitet i nogle sektorer, f.eks. frø.
• Omstillings- og udviklingsparate landmænd og gartnere.
• Setup der muliggør hurtig organisering og opprioritering 

af PPP inden for anvendelsesorienteret markforskning.
• Erhvervet har indflydelse på den igangsatte forskning.
• På nogle områder stærk international integration.  

Svagheder
• Usikkert finansieringsgrundlag for forsknings, udviklings- 

og demonstrationsaktiviteter.
• Planteproduktion ikke attraktivt hos de mest kompetente 

unge på uddannelsesinstitutionerne.
• Udbytter på de økologiske og konventionelle marker er 

ikke øget i de seneste år.
• Sektorforskningen undermineres grundet faldende bevil-

linger og mindre attraktivitet blandt forskerne.
• FoU inden for teknologi står ikke så stærkt som for 10 år siden.
• På nogle områder svært at samle konkurrerende industri-

interesser.
• Balancen har i mange år været tippet i retning af bekym-

ringsforskning.
• På nogle områder uhensigtsmæssig konkurrence imellem 

videninstitutionerne. 
• Erhverv stærkt fragmenteret på forarbejdningssiden.
• Uhomogen virksomhedsgruppe inden for jordbrugstek-

nologi vanskeliggør strategiske FoU-satsninger. 

Muligheder
• Få skjult viden sat i anvendelse.
• Omsætte mere forskning til nytte på landbrugene.
• Stærkere samarbejds- og finansieringsmodeller for FoU.
• Skabe større økologisk eksport ved at fokusere på at udvikle 

afgrøder der er særlig eksportegnede (som f.eks. græsfrø).
• Øget forsknings- og udviklingssamspil hen over hele 

værdikæden. 
• Internationalisering - både VFL og virksomheder.
• Fokus på vækst og beskæftigelse via produktion. 
• Større grad af sparring med landmænd og gartnere som 

selv henter viden i udlandet.
• Nye stærke universitetssamarbejder.
• Ny viden til nyt gødnings- og reguleringsregime.

Trusler
• For lille finansiering af forskning og udvikling. 
• Udviklings-, demonstrations- og implementeringsprojek-

ter er underfinansieret for rådgivningen og GTS.
• Rådgivningen udvandes som følge af, at de bedste land-

mænd og gartnere selv henter den nødvendige viden.
• Generationsskifter i forskning og rådgivning.
• For den økologiske produktion vil det være stærkt 

begrænsende, hvis der ikke kan skaffes tilstrækkelig med 
gødning.
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Organisering af forskning, udvikling, videnover
førsel og videnspredning
Baggrund
Der gennemføres forskningsaktiviteter i relation til 
planteproduktion, miljø, natur og bioenergi på Køben-
havns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og inden 
for mere specifikke områder på Aalborg Universitet 
(AAU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syd-
dansk Universitet (SDU). Der eksisterer relativt stærke, 
nationale grundforskningsmiljøer, hvorimod det forsk-
ningsbaserede myndighedsberedskab og herunder den 
sektorrelaterede forskning undermineres, dels på grund 
af faldende bevillinger, dels som følge af at myndigheds-
opgaver ikke i samme omfang er meriterende. 

Inden for visse forskningsområder er der et øget sam-
arbejde mellem universiteterne. Der er dog ofte tale 
om en kortvarig konstellation omkring et forsknings-
projekt. Det betyder, at der fortsat er områder, hvor 
universiteternes forskning fremstår fragmenteret og 
mangler kritisk masse, og som kunne effektiviseres til 
mere kontinuerligt samarbejde og koordinering. Det 
resulterer specielt i et øget gab mellem den plantebio-
logiske grundforskning og translation til værdiskabelse i 
erhvervet.       

AgroTech er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, 
der tilbyder forskningsbaseret rådgivning og teknologi-
ske serviceydelser bl.a. på planteområdet. 

Videncentret for Landbrug (VFL) arbejder for, at den 
nyeste viden og teknologi er til rådighed for danske 
landmænd og gartnere. Det gøres ved at indsamle 
den bedste nye viden fra alverdens kilder, bearbejde 
den til danske forhold og formidle den i en praksisnær 
version - lige til at bruge for landmanden, gartneren og 
hans rådgivere. VFL arbejder med alt, hvad der har med 
landbrugsdrift at gøre. 

Ny viden formidles videre til de danske landmænd. Det 
sker bl.a. via en række rådgivningsvirksomheder i DLBR, 
hvorfra mere end 2.000 konsulenter har den direkte 
kontakt med landmændene samt via private rådgivere og 
virksomheder. HortiAdvice Scandinavia yder rådgivning 
inden for gartnerierhvervet og er i sit partnerskab med hol-
landske rådgivere et unikt samarbejde, som sikrer adgang 
til de bedste internationale videnmiljøer.

En del af midlerne fra Promilleafgiftsfonden viderebetales 
til Aarhus Universitet og Københavns Universitet som del-
vis finansiering af anvendelsesorienterede aktiviteter, der 
støtter op om forsøgsarbejdet og giver et endnu bredere 
grundlag for udarbejdelse af vejledninger, anbefalinger, 
beslutningsstøttesystemer o.l.
 
Sektorbestyrelsen L&F, Planteproduktion, har udarbej-

det en ”Strategi for forskning og udvikling på markom-
rådet 2014-2018”. Udarbejdelsen er foregået i samar-
bejde med forskere fra Aarhus Universitet, Science and 
Technology, Københavns Universitet, Science, samt 
repræsentanter for de andelsejede følgevirksomheder 
på planteområdet. 
 
På planteforædlingsområdet er oprettet et offentligt-privat 
konsortium ”Crop Innovation Denmark”, som samler de 
førende videnmiljøer og de fire største danske planteforæd-
lingsvirksomheder.  

På markteknologiområdet har L&F i 2011 sammen med 
Syddansk Universitet, VFL og maskinbranchen lavet en 
kortlægning af forsknings- og teknologibehov. Samar-
bejdet med SDU blev ikke videreudviklet. Der arbej-
des imidlertid videre med at styrke området gennem 
etablering af BioCluster Foulum, som er et samarbejde 
imellem AU, L&F, Agro Business Park, Viborg Kommune 
og Region Midtjylland m.fl.. 

Anbefalinger
Der er store udfordringer omkring Fødevare- og Mil-
jøministeriets aftaler med universiteterne om det 
forskningsbaserede myndighedsberedskab. L&F har 
netop udpeget området som en af de 5 højeste forsk-
ningspolitiske prioriteter for 2014-15. Der bør i opfølg-
ningen være særlig fokus på planteområdets interesser. 
Omlægningen af Flakkebjerg og Årslev fra forsknings-
centre til forsøgsstationer giver særlige udfordringer for 
enkelte sektorer. 

I lyset af de nye muligheder som den genomiske revo-
lution har forårsaget indenfor planteforædlingen, hvor 
en stor del af den analyse, som identificerer forbedrede 
afgrøder, bliver konceptuelt fælles for alle afgrøder, er 
der behov for at koncentrere ekspertisen ved at danne 
længerevarende forskningsindsatser omkring enten 
fysiske eller virtuelle centerstrukturer, som f.eks. CID og 
fælles teknologiplatforme og forskningsinfrastrukturer.

Finansiering og samarbejdsmodeller
Baggrund 
FoU inden for planteområdet har i dag mange forskel-
lige finansieringskilder både i basis og i konkurrence-
strengen. Relativt set er området højt prioriteret, men 
uden en samlet national strategisk tilgang.  

Erhvervet har traditionelt haft et godt og tæt samar-
bejde med videninstitutionerne på planteområdet. 
Strategier udarbejdes i fællesskab, plantekongres og 
Markbrugets Innovationsforum laves i fællesskab, og på 
branchebasis er der tætte relationer og formelle samar-
bejder. Via midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug 
og Landdistriktsmidler finansieres en række erhvervsfi-
nansierede aktiviteter på hovedsageligt AU og KU. 
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Planteområdet er af Københavns Universitet udset til at 
være et stort strategisk indsatsområde. Etableringen af 
Copenhagen Plant Science Centre er en af KUs største 
strategiske satsninger. 

Der er flere forskellige samarbejdsmodeller på plan-
teområdet. Crop Innovation Denmark er nyt lovende 
bud på en forpligtende samarbejdsmodel imellem 
erhverv og videninstitutioner. SPIR konsortiet BioValue 
er en anden mere statsligt styret model, som omfatter 
en større del af værdikæden og flere virksomheder og 
videninstitutioner. Frøbranchen har med delfinan-
siering fra GUDP lavet en større strategisk ”frøpakke” 
sammen med AU. Inden for forarbejdning af frugt og 
grønt etableres nu et netværk under inSPIRe konsortiet 
og Udviklingsforening for Frugt og Grønt. AgroTech og 
KU-Science har på gartneriområdet et integreret samar-
bejde bl.a. omkring Laboratoriet for Planteinnovation. 

Anbefalinger
Med sektorforskningens indfusionering i universiteter-
ne er der opstået et hul i videnkæden, idet den anven-
delsesorienterede forskning og direkte videnformidling 
er blevet nedprioriteret. Samtidig byder strukturudvik-
lingen i landbruget på nye muligheder. De professio-
nelle planteproducenter er i dag videntunge og henter 
deres viden, hvor den er tilgængelig, og de har en 
størrelse og kapacitet, som gør dem i stand til at deltage 
i udviklingsprojekter. Arbejdsgruppen anbefaler, at der 
laves nye samarbejdsmodeller og finansieringsmulig-
heder med det formål at trække planteproducenter 
direkte ind i forsknings- og udviklingsprojekter, der også 
inkluderer landbrugsrådgivningen, GTS og universite-
terne. Dette med henblik på at styrke den anvendelses- 
og praksisorienterede forskning og få overført viden fra 
forskning til praksis hurtigst muligt. Endvidere anbefales 
det, at rådgivningstjenesten sidestilles med GTS-insti-
tutter med hensyn til muligheder for virksomheders 
medfinansiering af projekter og timetakster. 

I den forbindelse anbefales det at afsøge nye potentialer 
for finansiering og samarbejdskonstellationer. Det gæl-
der f.eks. i Landdistriktsprogrammet, European Innova-
tion Partnership og Horizon 2020 (Industrial Leadership 
and Societal Challenges).  

Uddannelse og kompetenceopbygning
Baggrund
En videnbaseret udvikling af erhvervet kræver en 
løbende tiltrækning af nye talenter til rådgivning, 
virksomheder og forskning. I løbet af ganske få år står 
landbrugsrådgivningen over for et større generations-
skifte, uden at der er nye til at tage over. Det har igen-
nem en årrække været svært at tiltrække nye danske 
universitetsstuderende til landbrugs- og ikke mindst 
planteområdet. 

Københavns Universitet tiltrækker mange udenlandske 
studerende, herunder mange til de jordbrugsrelevante 
uddannelser, hvoraf en del gerne bliver i Danmark efter 
endt uddannelse, såfremt de kan finde beskæftigelse. 
Aarhus Universitet har endnu ikke formået at løfte 
optaget på de jordbrugsrelaterede uddannelser over 
kritisk niveau.      

Anbefalinger
Arbejdsgruppen ser uddannelses- og rekrutteringsområ-
det som en brændende platform for erhvervet. Et sam-
let erhverv, KU og AU bør indgå i et strategisk forplig-
tende samarbejde med henblik på at styrke rekruttering 
og uddannelse inden for planteområdet.

Der er behov for en mangesidet indsats, som bl.a. 
omfatter:   
• Talentstipendieprogram(mer) for at tiltrække særligt 

kvalificerede nationale og internationale stude-
rende.

• Studenterprojekter og praktikophold.
• Erhvervets deltagelse i universiteternes praksisorien-

terede undervisning.
• Rekrutteringsaktiviteter - herunder branding af 

branchen og oplysning om arbejds- og karrieremu-
ligheder.

• Karrierestartplan og -opfølgning.
• Efter- og videreuddannelse.

Indsatsen vil kræve en væsentlig investering - ikke 
mindst i tid - specielt for erhvervet. 

Internationalisering
Baggrund
På planteområdet er der inden for mange delsektorer et 
stærkt internationalt samarbejde omkring forskning og 
forsøg. Det gælder f.eks. frø, korn, økologi, kartofler og 
sukker. Danske forskningsmiljøer er på flere områder på 
et meget højt internationalt niveau. 

Med EU´s Horizon 2020 er der givet høj prioritet til 
forskning og innovation på plante- og bioøkonomiom-
rådet.  

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i den mere 
grundvidenskabelige forskning allerede eksisterer et 
omfattende internationalt samarbejde, men at der er et 
stort potentiale i at udvikle det internationale samar-
bejde strategisk og samlet på den mere anvendelsesori-
enterede side, hvor både virksomheder, universiteter og 
GTS institutter bør øge internationaliseringen. 
   
Anbefalinger
Der er behov for en øget deltagelse i Horizon 2020 
søjlerne Industrial Leadership og Societal Challenges.
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Det bør overvejes, om erhvervet og universiteterne ind-
går bilaterale strategiske samarbejder med de bedste 
internationale forskningsmiljøer.   

Der bør udpeges særlige indsatsområder og opbygges 
internationale netværk inden for indsatsområder som 
f.eks. markteknologi, hvor det er arbejdsgruppens op-
fattelse, at den meste viden skal hentes internationalt. 

Forsknings og udviklingsinitiativer  priorite
rede satsninger 
Natur- og Landbrugskommissionen, der i april 2013 har 
aflagt rapport, lægger vægt på, at udvikling i landbruget 
ikke står i modsætning til forbedringer af natur, miljø 
og klima, og at der kun gennem udvikling og forbedret 
indtjening kan skabes mulighed for investeringer i ny 
produktion og et bedre miljø. Kommissionen peger på, 
at der bl.a. er behov for forskning inden for målrettet 
regulering, samt forskning og innovation til at under-
støtte produkt- og produktionsudvikling, afsætning 
samt integration af natur-, miljø- og klimahensyn i land-
brugsproduktionen. Endvidere peges der på, at der er 
behov for en opprioritering af forskning i forhold til bl.a. 
udvikling af det biobaserede samfund, og at økologisk 
produktion fortsat skal være en højt prioriteret drifts-
form i landbruget.

Arbejdsgruppen foreslår, at der i de kommende to år 
er særlig fokus på at få igangsat aktiviteter inden for 
følgende tre områder.  

a) Udbytte og kvalitet 
Baggrund
Planteproduktionen står overfor en betydelig udfordring. 
Dels skal en voksende global befolkning forsynes, dels 
skal en større del af landbrugsarealet og vækstsæso-
nen bruges til produktion af råvarer til finkemikalie- og 
energiproduktion. Herudover sker der øget regulering af 
input af næringsstoffer og pesticider. I Danmark bruges 
en stor del af landbrugsarealet til foderproduktion for 
at understøtte den værdifulde animalske produktion af 
først og fremmest svin og mælk. Specielt gode foderaf-
grøder har et stort indhold af proteiner for at sikre en høj 
animalsk produktivitet. Dette proteinindhold kan ikke 
opretholdes med eksisterende sorter uden en øgning af 
kvælstoftilførslen. Alternativt må der satses massivt på at 
forædle nye sorter og/eller finde nye kilder til foderpro-
tein til foder. 

Den genomiske sekventeringsrevolution åbner nye 
muligheder for forædling, men kræver investeringer i 
forskning, teknologi og ændring af forædlingsmetoder. 

Til gengæld åbner det også muligheder for dansk for-
ædlingsindustri og forskning, hvor en hurtig forskning 
og udviklingsindsats vil kunne sikre danske forædlings-

virksomheder og dansk forædlingsforskning en konkur-
rencefordel, som vil kunne danne basis for en fremtidig 
øget aktivitet på området. 

Forståelsen af plantepatologi og de biokemiske synte-
seveje, der er vigtige afgrødeegenskaber, øges konstant 
i den grundvidenskabelige planteforskning. Det øger 
også chancen for at realisere uudnyttede genetiske 
potentialer ved hjælp af GMO-teknologi. Ikke mindst 
er cisgenetiske overførsler af eksisterende sygdomsresi-
stens gener fra vilde arter ind i elitesorter uden linkage 
drag specielt attraktive, idet den teknologi direkte kan 
facilitere et øget eller mere robust udbytte med mindre 
pesticidforbrug. Selvom udvikling og dyrkning af GMO-
afgrøder er forbundet med betydelige ekstraudgifter, 
ikke mindst til dokumentation og godkendelse, er det 
vigtigt, at der sker en øget afgrødespecifik forskning 
og udvikling indenfor området, da nye GMO-sorter 
potentielt kan have så store fordele fremfor konventio-
nelle afgrøder, at store dele af verdensmarkedet bliver 
domineret af en eller få sorter (jf. bt-bomuld, som i dag 
står for 43 % af verdensproduktionen af bomuld). Det 
er ikke banalt at translatere grundvidenskabelig viden 
fra modelplanter (som Arabidopsis thaliana) til afgrøder, 
og der er et betydeligt forskningsbehov.

På kort sigt er det muligt at fastholde stabilt udbytte un-
der nuværende restriktioner og øge proteinindholdet. 
På lang sigt vil det betyde højere udbytte med højere 
proteinindhold med mindre input. 

Anbefaling
Der skal her og nu etableres og finansieres en betydeligt 
øget forskningsaktivitet i forædling af nye sorter for at 
sikre, at planteforædling også i fremtiden vil foregå i 
Danmark og endda stå stærkere i den internationale 
konkurrence. Crop Innovation Denmark er allerede 
etableret og bør indgå centralt i denne satsning. 

Der skal sikres en øget aktivitet indenfor praktisk GMO-
forædling af afgrøder. Det kræver et øget universitets-/
forædlersamarbejde på dette område. Der vil her typisk 
være tale om afgrødespecifikke metoder og targets, som 
kan udvikles i ”bilaterale” projekter mellem universite-
terne og forædlerne. 

b) Målrettet regulering
Baggrund
En ny kvælstofregulering, hvor kravene til maksimal 
kvælstofudledning er differentieret i forhold til den 
enkelte recipients tålegrænse, og hvor anvendelsen 
af virkemidler i recipienten, uden for dyrkningsfladen 
og på dyrkningsfladen, sker målrettet, så indsatsen 
er så omkostningseffektiv som mulig, er vidensmæs-
sigt en stor udfordring. Det er en forudsætning, at der 
tilvejebringes en god systemforståelse af, hvad der 
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styrer tilstanden i de marine økosystemer. Det er også 
nødvendigt med et detaljeret kendskab til kvælstoftab, 
kvælstoffets transportveje og kvælstofretentionen mel-
lem dyrkningsfladen og recipienten. Der er endvidere 
behov for viden om nye virkemidler, herunder hvor og 
hvordan de kan anvendes omkostningseffektivt. På 
væsentlige områder er der store videnhuller.

En ny kvælstofregulering ønskes iværksat hurtigt, 
gerne i løbet af to år. Et komplet videngrundlag for en 
målrettet og differentieret kvælstofregulering kan ikke 
tilvejebringes så hurtigt. Derfor bliver det nødvendigt 
med en gradvis indfasning i takt med opbygningen af 
videngrundlaget. 

Anbefalinger
Der bør udarbejdes en strategi og en tidsplan for opbyg-
ning af det nødvendige videngrundlag for en målrettet 
og differentieret kvælstofregulering. Det vurderes, at 
dele af videnopbygningen skal ske mere praksisnært 
end gennem traditionelle forskningsprojekter.

Der bør udarbejdes en køreplan for indfasning af en ny 
kvælstofregulering i takt med opbygningen af viden-
grundlaget.

Der er behov for videnopbygning på følgende områder:
• Alle betydende presfaktorers påvirkning af miljø-

tilstanden i marine recipienter og vekselvirkningen 
mellem faktorerne. 

• Hvordan en forbedret miljøtilstand opnås mest 
omkostningseffektivt.

• Kvælstofretention mellem dyrkningsflade og recipient. 
I områder med krav om reduceret kvælstofudledning er 
der behov for en detaljeret kortlægning af kvælstofre-
tentionen.

• Virkemidler i recipienten, uden for dyrkningsfladen 
og på dyrkningsfladen. Nye virkemidler skal udvikles 
og effekten skal dokumenteres.

• Målemetoder til emissionsbaseret kvælstofregule-
ring.

En del af udfordringerne vil formentlig kunne løses 
i forbindelse med udmøntning af INNO+ initiativet 
”Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion”, 
der etableres som et offentligt - privat innovationspart-
nerskab. 

c) Planteproduktion 
Baggrund
Det danske landbrugsareal på ca. 2,5 millioner ha svarer 
til mindre end 2 % af det samlede landbrugsareal, men 
det kan bidrage til en større andel af fødevareforsynin-
gen. For at sikre dette, er der behov for udvikling af nye 
dyrkningssystemer inden for konventionel og økologisk 
produktion.   
     
Anbefalinger
Det anbefales, at eksisterende dyrkningssystemer 
udvikles, og at der i nogle sammenhænge laves radi-
kal nytænkning inden for udvalgte områder. De nye 
dyrkningssystemer skal være mere robuste og optimere 
udbytterne (herunder det totale udbytte af biomassen) 
samtidig med, at miljøpåvirkningen minimeres. 
Dyrkningssystemerne skal også fremtidssikres mod 
mere ekstreme vejrsituationer. De nye dyrkningssyste-
mer skal bl.a. hvile på nyeste præcisionsteknikker, opti-
mal brug af recirkulerede gødningskilder, optimalt valg 
af sorter, efterafgrøder, mellemafgrøder etc. Endvidere 
anbefales det, at der udvikles dyrkningssystemer, der er 
målrettet forskellige arealtyper.
 
Det anbefales, at der etableres et kompetencecenter 
for mekanisk ukrudtsbekæmpelse evt. kombineret med 
andre teknologiområder. Kompetencecentret skal bl.a. 
skabe overblik, initiere udvikling på de områder, hvor 
der mangler løsninger, og afprøve nyudviklede løsnin-
ger. I mange sammenhænge vil det være teknologien, 
som skal løse væsentlige udfordringer for både konven-
tionel og økologisk produktion. Meget af teknologiud-
viklingen ligger spredt ud på mange forskellige lande 
og forskellige virksomheder. Det forsinker udviklingen, 
hvis landmændene/virksomhederne selv skal finde frem 
til virksomheder i udlandet og finde de løsninger, der 
måtte være udviklet. 
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Arbejdsgruppe 4

Rapport fra arbejdsgruppe 4

Anbefalinger vedrørende ejerformer og finansiering

Deltagere i arbejdsgruppen
• Direktør Christian Junker, Danish Agro

• Adm. direktør Steen Bitsch, Danespo

• Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit

• Institutleder Henrik Zobbe, IFRO, KU

• Gårdejer Torben Hansen, Sektorbestyrelsen, Planteproduktion

• Direktør Ejnar Schultz, VFL

• Afdelingsleder Stine Hjarnø Jørgensen, VFL 
har assisteret gruppen med mødeledelse og sammenskrivning.

• Konsulent Niels Kenneth Østergaard Scheel, L&F har fulgt arbejdet.
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Planteproduktionen har en særlig udfordring, idet det 
er et kapitalintensivt erhverv, hvor aktiverne har lav 
omsætningshastighed. Der er pt. god indtjening på 
grund af høje produktpriser, men egenkapitalforrent-
ningen er stadig for lav. Det er vigtigt fortsat at fokusere 
på bedre rammevilkår. Særligt rammerne for tiltrækning 
af kapital både i form af lån og egenkapital er vigtige at 
fokusere på.  

Historisk set har store dele af befolkningen haft kapi-
talinteresser i landbruget enten direkte eller indirekte 
via familiemedlemmer. Som en naturlig konsekvens af 
strukturudviklingen er det i dag færre virksomheder, der 
har store finansielle interesser i landbruget. Landbru-
get er meget reguleret, og færre virksomheder bærer 
derfor en stor del af konsekvensen af denne regulering 
af erhvervet - på godt og ondt. Eksterne investorer, som 
f.eks. pensionskasser, kan være med til at fordele den 
økonomiske gevinst og risiko ud på en bredere andel af 
den danske befolkning. I forhold til varetagelse af dansk 
landbrugs interesser kan et bredere forankret ejerskab 
af danske landbrugsaktiver være meget interessant. 

At gøre det lettere at eje landbrugsaktiver i selskabs-
form vil gøre det nemmere at tiltrække eksterne 
investorer og fremme generationsskiftet af landbrugs-
virksomhederne. Selskabsformen og store bedrifter vil 
samtidig gøre det muligt at have en bredere sammensat 
ledelse f.eks. i form af en bestyrelse.

Gruppen er enig om, at det traditionelle selveje har 
været og er en kæmpe gevinst for erhvervet - og for 
samfundet. Selvejet sammen med det fællesskab, som 
landmænd har haft om at dele viden og udvikle bedrif-
ten, har båret erhvervet frem til det, det er i dag. Det 
vil også fortsat være en vital del af landbruget, men i 
fremtiden en del af en mere mangfoldig sammensæt-
ning af ejerformer.

Der er imidlertid også udfordringer i forbindelse med 
ejerskifte ved den eksisterende struktur i landbruget. 
F.eks. vanskeliggøres jordfordelinger pga. tinglysnings-
afgifter, og samfundet går derved glip af gevinsten ved 
forbedret arrondering. Det er svært at finde økonomi i 
nedrivning af overflødige bygningssæt.

Arbejdsgruppen mener, at liberaliseringen af land-
brugsloven vil betyde, at indflydelsen alt andet lige vil 
følge kapitalandelene, hvilket vil øge muligheden for, at 
eksterne investorer melder sig.
  
Gruppen drøftede en række specifikke anbefalinger, 
hvoraf nogle stammer fra arbejdet i Natur- og Land-
brugskommissionen og fra Task Force Kvæg. I det 
efterfølgende vil anbefalingerne blive beskrevet under 
to overordnede overskrifter, dels ”Lettere adgang til 
finansiering”, dels ”Mere lempelig beskatning i forbin-
delse med ejerskifte.”

LETTERE ADGANG TIL FINANSIERING 
OG KAPITAL
Anbefaling 1
Videreførelse og styrkelse af Vækstfondens 
ordninger 
Ordningen har bidraget positivt til udviklingen i pri-
mærproduktionen, hvor der samlet set er stillet finan-
siering til rådighed for mere end 1 mia. kr. til landbrug. 
Langt størstedelen af de 230 landbrug, der har opnået 
finansiering via Vækstfondens ordninger, har en ani-
malsk produktion, og kvægbruget tegner sig for 38 %, 
svineproduktionen 43 %, anden husdyrproduktion 1 
%, mens planteproduktion fylder 6 % og andre produk-
tionsformer 12 % af Vækstfondens udlån til landbruget. 

Gruppen foreslår, at der indføres ordninger med længe-
re løbetid, idet det egner sig bedre til planteproduktion, 
endvidere at man søger at sænke rentesatsen. 

Der kan evt. laves ordninger målrettet planteproduk-
tionsvirksomheder, der primært er baseret på forpagtede 
arealer. I disse virksomheder er aktivernes omsætnings-
hastighed væsentligt højere og kan derfor lettere hono-
rere fondens afkastkrav.

Der bakkes i øvrigt op om anbefalingerne i Task Force 
Kvæg vedr. Vækstfondens ordninger.

Indledning
Arbejdsgruppen vedr. ejerformer og finansiering har 
drøftet problemstillinger i relation til  planteproduk-
tionen ud fra følgende fokus spørgsmål: 

Hvordan kan vi styrke vækstpotentialet i 
dansk planteproduktion?
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Anbefaling 2
Nye initiativer i Landbrugets Finansieringsbank 
skal have tid til at virke
Landbrugets Finansieringsbank har en række nye 
produkter i forhold til finansiering af investeringer og 
ejerskifte. Disse produkter skal have en chance for at 
komme ud og virke.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på de admini-
strative omkostninger, der er forbundet med bankens 
produkter og at få tilpasset disse produkter, så det sik-
res, at det ikke er administrative problemstillinger, der 
forhindrer, at bankens produkter kommer landbruget til 
gode.  

Anbefaling 3
En ny YJordning
Det anbefales, at der genindføres en YJ-låneordning 
for at lette generationsskifte og etablering for yngre 
jordbrugere. 

EU-reformen giver mulighed for at give op til 25 % 
ekstra landbrugsstøtte til unge nyetablerede landmænd 
inden for en ramme, der i 2015 vil være på 136 mio. kr. 
årligt. Denne støtte kunne målrettes udfordringerne 
med generationsskifte, hvis den helt eller delvist blev 
brugt til at danne den grundlæggende sikkerhed i en 
ny YJ-låneordning. Dette er dog ikke muligt med den 
aktuelle landbrugsreform.
     
Anbefaling 4
Investeringsforeninger som katalysator for tiltræk
ning af ekstern kapital  
Det anbefales, at der er opmærksomhed på, at rammer-
ne for etablering af investeringsforeninger med fokus 
på landbrugsinvesteringer er til stede. Sådanne investe-
ringsforeninger kan gøre det attraktivt for flere pensi-
onskasser at komme i gang med at investere i landbrug, 
idet de ikke selv behøver opbygge en enhed med særlig 
ekspertise i landbrug. Man bør være opmærksom på, at 
kravet om ”aktive landbrugere” i EU landbrugsreformen 
ikke må blive en hindring for tiltrækning af egenkapi-
tal til erhvervet. Hvis et ”ejendomsselskab” ikke kan 
modtage støtte, kan en investeringsforening så? Og hvis 
ikke, er det så realistisk at tiltrække ekstern egenkapital 
til erhvervet?

Anbefaling 5
Stabile rammevilkår nødvendige for at tiltrække 
kapital til f.eks. biogas og bioethanol
Det anbefales, at der tilstræbes en højere grad af stabili-
tet omkring rammevilkårene for investeringer i bioener-
giproduktion. En høj grad af politisk usikkerhed omkring 
rammevilkårene for denne type investeringer er ikke 
befordrende for et investeringsvenligt miljø. Der kræves 
brede forlig med en lang tidshorisont.

Anbefaling 6
Fremme bortforpagtning  forlænger selvejet
Omfanget af forpagtninger er voldsomt stigende - for-
meligt fordi omsætningen af ejendomme pt. er påvirket 
af finanskrisen. Den udvikling vil formentlig fortsætte 
nogle år. I Danmark er der ikke tradition for at have læn-
gerevarende forpagtningsaftaler, og derfor er mange 
forpagtere formentlig tilbageholdende med at tilpasse 
maskinparken. Forpagtning er en god måde til at opnå 
stordriftsfordele uden at skulle stifte en masse gæld. 
Det er en effektiv måde at udskyde de generations- og 
ejerskifter, der ikke er mulige eller attraktive for de 
involverede parter i det nuværende finansieringsmiljø. 

Det anbefales, at der udvikles paradigmer, som un-
derstøtter længerevarende forpagtninger, som skal 
genforhandles i god tid inden udløb. For husdyrbrug, 
der forpagter, vil det desuden være godt for kreditmu-
lighederne. 

MERE LEMPELIG BESKATNING I FORBIN
DELSE MED EJERSKIFTE
Anbefaling 7
Ejendomsavancebeskatning ved sælgepante
breve
Ved ejerskifte af solvente bedrifter kan der være behov 
for, at sælger er med til at finansiere handlen i form af 
sælgerpantebreve. Anvendelse af sælgepantebreve kan 
være bremset af et krav til sælger om, at sælger straks 
efter salget skal svare skat af ejendomsavancen, mens 
han først over tid får afdrag på sælgerpantebrevet. En 
udskydelse af betaling af ejendomsavancebeskatnin-
gen til det tidspunkt, hvor sælger får pengene, vil øge 
interessen for denne model.
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Anbefaling 8
Lempeligere regler ved succession
Lempeligere vilkår for ejerskifte med succession vil alt 
andet lige reducere finansieringsbehovet ved ejerskifte 
og dermed øge muligheden for, at de kan gennemføres. 
Der kan f.eks. lempes på krav til længden af ansættel-
sesperioden. Anciennitetskravet i de nuværende regler 
vanskeliggør i realiteten succession i mindre bedrifter 
og særligt planteavlsbedrifter, hvor der ikke er ansatte 
eller primært sæsonansatte. En fjernelse af anciennitets-
kravet i medarbejderkredsen, evt. suppleret af krav om 
kvalifikationer - f.eks. uddannelse eller stilling, kan lette 
finansiering af ejendomsoverdragelser. 

Anbefaling 9
Afskaffelse af bo og gaveafgiften
Boafgiften er en særskat, der bliver pålagt et bo ved 
skifte som følge af død. Hvis virksomheden overlades til 
børn, stedbørn eller adoptivbørn, er boafgiften på 15 
% Hvis den overlades til tredjemand, er boafgiften på 
15 % plus en tillægsboafgift på 25 % af de resterende 
85 %, hvilket i alt bliver 36,25 % af virksomhedens 
egenkapital. Der er tale om et stort egenkapitaldræn for 
virksomheder ved generationsskifte som følge af død. 
En afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil fjerne egenka-
pitaldrænet. En afskaffelse vil betyde, at virksomheden 
ikke skal belastes af yderligere gæld for at kunne betale 
afgiften.

Anbefaling 10
Jordfordeling uden tinglysningsafgift
Det er et stort problem, at der udløses tinglysningsafgift 
i forbindelse med jordfordeling. Det betyder, at den 
reelt bremses eller ikke bliver gennemført. Det foreslås 
derfor, at staten giver afkald på tinglysningsafgift i for-
bindelse med jordfordeling. Man kan skele til reglerne 
for ekspropriation.

Det vurderes ikke at have provenueffekt, idet der ikke er 
noget provenu fra jordfordelinger, der ikke gennemføres 

i dag. Omvendt vil det medføre et højere overskud i 
landbrugsvirksomhederne som følge af mindre omkost-
ninger og øget produktivitet. Dette overskud vil typisk 
blive aconto-beskattet i virksomhedsordningen. 

Er det ikke muligt at komme igennem med dette forslag, 
kan det næstbedste være at afskaffe tinglysningsafgiften 
i forbindelse med jordfordeling, hvor hensyn til natur 
og naturkorridorer indgår som en del af projektet. Det 
kan f.eks. gælde for alle projekter, hvor den ny jordfond 
er involveret. Den del af afgiften, der har forbindelse 
til driften af tinglysningssystemet, er rimelig. Den del 
af afgiften, der har karakter af en omsætningsafgift på 
fast ejendom medfører, at ejendomsretten ikke over-
går til dem, der kan få mest ud af den. Dette hæmmer 
produktiviteten i dansk landbrug og er kilde til ”allokativ 
inefficiens” i den danske samfundsøkonomi. 

Anbefaling 11
Incitamenter til nedrivning af overflødige byg
ninger på landet
Det anbefales, at de tilskud Staten giver til nedrivning 
af overflødige bygninger også kommer til at gælde land-
brugsbygninger, hvilket ikke er tilfældet i dag. 

Der bakkes op om ånden i Natur- og Landbrugskommis-
sionens anbefaling nr. 31. I dag kan man, hvis man efter 
5 års ejerskab nedriver en driftsbygning, straks afskrive 
den værdi som en bygning står til skattemæssigt (den 
nedskrevne værdi). Det anbefales, at det gøres muligt at 
straks afskrive den nedskrevne værdi af driftsbygninger 
ved nedrivning, uden skelen til hvornår den er anskaffet. 

Der er heller ikke i dag fradrag for omkostningerne til 
nedrivning af overflødige bygningssæt. Landmænd har 
derfor svage økonomiske incitamenter til at fjerne disse 
bygninger, selv om det ville bidrage positivt til ejendom-
mens værdi og til landskabet. 

Det anbefales derfor, at der gives fradrag for omkostnin-
ger til nedrivning af bygninger. 
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