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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til høring over interesse for private 5G-net 

 

Energistyrelsen har den 4. december 2019 iværksat en høring over interessen for private 5G-net, 

og Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger. Landbrugs- og 

fødevareerhvervet er et digitaliseret erhverv og forventer kun at udviklingen fortsætter de 

kommende år, særligt hvis den rette infrastruktur til at understøtte udviklingen er tilstedet. Landbrug 

& Fødevarer mener overordnet set at det vil være værdifuldt for både erhverv og samfund, hvis det 

bliver muligt at etablere private 5G-netværk. 

 

Den danske landbrugs- og fødevareproduktion er langt med digitalisering. Både på mark og i stald 

anvendes en lang række digitale teknologier, både sensorer, GPS’er, droner, satellitter, robotter 

mv. I forarbejdningsledet har robotter i mange år assisteret i produktionen, der arbejdes med 

udvikling af augmented reality og stadig mere data bliver opsamlet og anvendes på forskellige 

måder. Vi forventer kun at se en stigning i digitaliseringen i erhvervet til gavn for både miljø og 

økonomi.  

 

Med 5G ser vi ind i en fremtid med mulighed for at håndtere stadig mere data med stadig større 

hastighed og derved præcision. Det kan blive en gevinst fx i præcisionslandbruget, der 

effektiviserer landbruget og mindsker miljøpåvirkning, og som er under stor udvikling i disse år. Og i 

forarbejdningen på fx slagterier og mejerier kan 5G blive en gevinst på samme måde som i andre 

industriproduktioner. Det er vores forventninger: En ny og bedre infrastruktur vil kunne give nye og 

bedre muligheder.  

 

Det er overordnet set både i erhvervets og samfundets interesse at der bliver åbnet op for så 

mange aktører som muligt kan få andel i 3,5 GHz-båndet. At dette er en mulighed, vil være gavnligt 

fra et konkurrenceperspektiv, det vil kunne forbedre fleksibilitet ift. etablering af netværk og ikke 

mindst vil det kunne gøre afhjælpe nogle af de dækningsproblematikker erhvervet tidligere har 

kæmpet med. Hvis der ikke afsættes mulighed for private 5G-net kan risikoen for 

landbrugserhvervet være at det ikke får mulighed for at anvende 5G-teknologi, fordi man ikke ligger 

inden for mobiloperatørernes udrulningsplaner. 

 

På nuværende tidspunkt, hvor infrastrukturen ikke er tilgængelig, er det svært med rimelighed at 

sige, hvad efterspørgslen er. Men derfor skal muligheden ikke lukkes. 

 

Landbrug & Fødevarer ser ikke umiddelbart på kort sigt at mange landbrugsvirksomheder køber og 

driver eget 5G netværk, men det kan være en oplagt mulighed at en landbrugsvirksomhed lejer et 

privat 5G-netværk, som kan anvendes inden for et geografisk begrænset område svarende til 

bedriften. Andre forretningsmodeller kunne også være en mulighed, fx leasing, andelsorganisering 

eller andet. Pointen er at en andel at frekvensbåndet bør reserveres til at private net er en 

mulighed. 
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Et lukket og privat net må også forventes at have nogle sikkerhedsmæssige fordele, fremfor at 

være koblet på et stort offentligt net. 

 

I vores nabolande reserveres en andel af frekvensbåndene til private netværk. Landbrug & 

Fødevarer har svært ved at se argumenterne for at dette ikke også skulle være en mulighed i 

Danmark.  

 

Afslutningsvis vil vi blot gentage vores overordnede betragtning: Det vil være værdifuldt for både 

erhverv og samfund, hvis det bliver muligt at etablere private 5G-net. 
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