
CAP 2023



Hvad forsvinder?

•Betalingsrettigheder
•KO
•MFO
•Grønne krav om flere afgrødekategorier



God landbrugsmæssig og miljømæssig 
stand af landbrugsjord (GLM)/Basiskrav

•GLM 1: Opretholdelse af permanente græsarealer
•GLM 2: Beskyttelse af våd- og tørveområder
•GLM3: Forbud mod afbrænding af afgrødestub på 

omdriftsmarker
•GLM4: 3 meters bræmme langs søer og vandløb
•GLM5: Pløjeforbud på jorderosionsfølsomme 

områder
•GLM6: Jorddække i perioder med særlig risiko for 

forringelse af jordens dyrkningsmæssige potentiale
•GLM7: Afgrøderotation på omdriftsjord
•GLM8: Mindsteandel af ikke-produktive elementer
•GLM9: Beskyttelse af permanent græs i miljøsårbare 

områder



Nye tiltag

•GLM4: 3 m bræmmer
•Næsten de samme steder som der er 2 m

•GLM 6: Krav om plantedække i 
vinterhalvåret
• Vintersæd, efterafgrøder, brak, lavskov, stub, 

planterester eller spildkorn
• 4 uger til at så vintersæd efter en 

jordbearbejdning 
•Efterafgrøder på JB 1–4, destrueres efter 1. 
februar 



Nye tiltag
•GLM 7: Årlig afgrøderotation

•På 35 pct. af bedriftens omdriftsarealer skal 
der årligt sås en ny afgrøde

•Du må maksimalt have den samme afgrøde 
på det samme omdriftsareal tre år i træk.

•Undtagelser: majs med græsefterafgrøde, 
flerårige afgrøder, græs og andet grøntfoder 
og braklagt jord

•Fritaget: under 10 ha omdrift, mere end 75% 
med græs, grøntfoder, brak og bælgplanter



Nye tiltag
•GLM 8: Etablering af 4% ikke-produktive 
arealer
•Alle med omdriftsarealer
•Små biotoper

•På omdriftsjord
• Ikke krav om landbrugsaktivitet
•Må gerne plante træer/buske
•Mindst 0,01 ha
•Max 1 ha
•Max 50% af marken
•Hele kalenderåret (1. jan – 31. dec)



Nye tiltag

•GLM 8: Etablering af 4% ikke-produktive 
arealer

•Markkrat
•Skal kunne ses på SOP2022
•Størrelse 0,01 – 0,5 ha reference SOP2022
•Mindst 75% dække af træer og buske
•Mindst 10 m bredt
•Mindst 5 m omdriftareal til skel og andre 

markkrat



Nye tiltag

•Koditionalitet
•Krav om mærkning og registrering af dyr 
bortfalder

•Bio-ordninger (ECO-schemes)



Bio-ordninger (1-årige ordninger)

•Økologisk arealstøtte
•Miljø- og klimavenligt græs
•Ekstensivering med slæt
•Ny arealregulering
•Planter
•Biodiversitet og bæredygtighed



Miljø- og klimavenligt græs

• Omdrifts- og permanente arealer
• Græs i mindst 2 sammenhængende år
• Kan ikke søges på:

• HNV på 5 eller der over
• Arealer med pløjeforbud (f.eks. §3 arealer)

• Ca. 1.500 kr./ha



Ekstensivering med slæt

• Mindst 1 slæt pr år
• Særligt udpegede områder
• Minus gødning både handels- og husdyrgødning
• Bliver trukket ud af harmoniarealet
• 3.526 kr./ha + Basisstøtte



Ny arealregulering

• Målrettet kvælstofregulering
• Kystoplande med indsatsbehov
• Over 10 ha efterafgrødegrundareal
• 700 – 950 kr./ha



Planter

• Under 10 ha tilskud til 2. afgrøde
• 10 – 30 ha tilskud til 3. afgrøde (den største max 70%)
• Over 30 ha tilskud til 4. afgrøde (den største max 70%, de 2 største 

90%)
• Ekstra afgrøde mindst 5% af omdriftsarealet
• Frugt og bær, grønsager, oliefrø (ikke raps), bælgsæd af storfrøede

arter i ærteblomstfamilien, rodfrugter, hør og hamp, kartofler, 
havefrø

• Skal kunne bruges til human ernæring
• 615 kr./ha



Biodiversitet og bæredygtighed

• Ikke-produktive arealer udover 4% på omdriftsarealer
• Brak, bræmmer, småbiotoper, markkrat eller GLM-søer
• Mindst 100 m2
• Skal tegnes på IMK markkort
• Gamle markskel tæller ikke med
• Ved mindst 7%, nedsætte GLM 8 til 3%
• Ca. 2.740 kr./ha



Etableringsstøtte til unge landbrugere

• Engangsbeløb
• Under 40 år
• Relevant uddannelse
• Bedriftsleder, der vil blive defineret et krav til ejerandel 
• Arbejdskraftbehov mindst 1.665 timer 745.000 kr.
• Arbejdskraftbehov mindst 830 timer 372.500 kr.
• Overgangsordning



Biodiversitet og bioordninger



Der er jo grønt derude, men…



Brandmandens lov

1. BEVAR 
• Eks. ekstensiv græsning, naturlig hydrologi

2. BESKYT
• Eks. Udlæg dyrkningsfrie bræmmer

3. GENOPRET
• Eks. genoptag græsning, genslyngning af vandløb, afbryd dræning

4. NYETABLER
• Eks. udtag mager omdriftsjord, tilplant med hjemmehørende arter



Hvad kan du gøre?

• Biodiversitet på dyrkningsfladen? Tja…
• Giv plads til de arter der trods alt trives i marken. Fx lærkepletter, barjordsstriber
• En lang række af ukrudtsarterne er gode pollen- og nektarkilder for insekterne.

• Skab overblik over naturarealerne på og i tilknytning til dine marker
• Tag udgangspunkt i de eksisterende naturområder og småbiotoper

• §3 beskyttet natur, arealer med høj HNV
• Beskyt den eksisterende natur ved at give den plads

• Skab afstand fra dyrkningsfladen til naturarealerne
• Ekstensiv græsning
• Lad det rode i naturen



4 % ikke-produktive arealer

• Elementer til opfyldelse af GLM8-kravet
• Brak, markbræmmer, 3-meter bræmmer langs vandløb og søer, GLM-

fortidsminder og GLM-søer, eksisterende markkrat og småbiotoper

• Må ikke udnyttes til produktion
• Elementerne skal være udlagt hele kalenderåret

• Ved den rette placering kan de have en rigtig gavnlig effekt for de 
eksisterende naturarealer.



Biodiversitet og bæredygtighed

• Formål: at der etableres ekstra naturtiltag og derved gavne 
biodiversiteten

• Brak, markbræmmer og småbiotoper kan indgå i ordningen

• Forpligtigelser i hovedtræk
• Må ikke udlægges på beskytte natur og arealer med HNV > 5
• Der skal søges til mindst 0,3 ha i ordningen
• Må ikke anvendes til produktion → ingen græsning



Miljø- og klimavenlig græs

• Formål: At øge kulstofopbygningen, forbedre jordens frugtbarhed og 
øge biodiversiteten

• Forpligtelser i hovedtræk:
• Upløjet græs i to år før ansøgningsåret
• Areal ikke omfattet af pløje- og omlægningsforbud
• Arealet må ikke omlægges eller pløjes i kalenderåret
• En landbrugsmæssig aktivitet



Ekstensivering ved slæt

• Formål: Fremme ekstensiv drift af kulstofrige jorde og derved 
reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra arealerne

• Forpligtelser i hovedtræk:
• Plantedække bestående af græs og anden grøntfoder
• Ingen gødskning
• Mindst et slæt i perioden 1. juni – 15. september



Eksempel: Griseproducent
92 ha omdrift, 7,5 ha permanent græs

Krav om 3,68 ha ikke produktive arealer



Orange: Brak og 
markbræmmer (4,8 ha)
Blå: Permanent græs (7,5 
ha)

Alle arealer er berettiget 
til grundbetaling og ø-
støtte

GLM8 krav: 3,68 ha
Overskud: 1,12 ha

Bioordninger: 
Biodiversitet og 
bæredygtighed:
2740 kr./ha x 1,12 ha = 
3068,8 kr.
Miljø- og klimavenligt 
græs:
1500 kr./ha x 7,5 ha =
11250 kr.



Naturtjek



Sådan foregår et Naturtjek

• Et naturtjek er opdelt i tre delelementer
1. Forarbejdet, hvor allerede eksisterende data inddrages
2. Besøget, hvor du modtager 1:1-rådgivning på bedriften
3. Udarbejdelse af en illustrativ Naturtjek-plan med fokuspunkter

Herudover gennemfører vi en opfølgning på Naturtjekplanen og evt. et genbesøg 
på ejendommen 1-2 år efter.



1. Naturareal med afgræsning
Generelt: Det afgræssede naturareal er sammensat af overdrev og fersk eng.

Overdrev: Overdrev er en meget værdifuld naturtype, som mange arter er tilknyttet. Overdrev er lysåbne 
naturtyper som er blevet afgræsset, hvilket medvirker til at konkurrencestærke arter af græsser og høje 
stauder holdes nede, hvilket giver plads til de mindre blomstrende urter. Gamle overdrev har ofte en varieret 
struktur med store fritliggende sten, bare pletter sand/jord, nedbidte buske og enkeltstående træer.

Eng: Næringsfattige engområder med naturlig hydrologi er vigtige levesteder for mange forskellige blomster, 
sjældne mosser, græsser og mange sommerfugle og andre insekter. Naturlig hydrologi og næringsfattige 
forhold giver de bedste betingelser for mange og ofte sjældne blomsterplanter, hvilket giver føde til mange 
forskellige insekter.

Specifikt for bedriften: Arealet ligger hen som et naturareal med sommergræsning med kvier af 
malkekvægsrace. Store dele af naturarealet har tidligere været opdyrket og der er genopdyrkningsret på 
arealet, som derfor ikke er § 3 beskyttet. Arealet er en blanding af overdrev på de tørre dele og fersk eng på 
de fugtige dele.

Vegetationen er generelt præget af græsser, men der er flere naturtypekarakteristiske arter såsom Maj-
gøgeurt i engen og Knold-ranunkel, Håret høgeurt og flere andre rosetplanter på overdrevsdelen.

På grund af tidligere dyrkning har arealet en meget ensartet struktur. Der er dog begyndende tuedannelse på 
overdrevsdelen, lidt optrådt omkring ”søen”, enkelte små pletter med blottet jord og enkelte små buske og 
træer på arealet. 

Vegetationen og den begyndende strukturdannelse på arealet indikerer, at det allerede er et godt naturareal, 
men også et naturareal der rummer et uudnyttet potentiale.

Fortsættes på næste side.

Overdrevet har en ensartet struktur. De tørre og næringsfattige forhold giver 
arealet en gylden kulør, hvilket indikerer at der potentielt kan være høj 
biodiversitet.

Engen har ligesom overdrevet en ensartet struktur, men har fugtige dele med 
sjap-vand og frit vandspejl.



1. Naturareal med afgræsning
Anbefaling: Fortsat afgræsning af naturarealet er essentielt for at bevare den allerede fine natur. 
Biodiversitetsmæssigt er helårsgræsning uden tilskudsfodring den bedste løsning. Ved helårsgræsning er der et 
lavere græsningstryk om sommeren end ved sommergræsning, så blomsterne har mulighed for at blomstrer. Om 
vinteren skifter dyrene typisk fødeemner, hvilket giver en mere varieret afgræsning af arealet. Vintergræsningen er 
særlig gavnlig for de lavtvoksende urter og andre små planter, da der bliver spist op på arealet om foråret, så der 
skabes lys og plads til små urter og planter. For at tilgodese de blomstrende planter bør græsningstrykket være 
lavt, da dele af naturarealet har en begrænset vækst. Det vurderes derfor at et græsningstryk på 75-125 kg/ha er 
passende, men bør løbende evalueres.

Som alternativ til helårsgræsning kan ekstensiv sommergræsning med et lavt græsningstryk anvendes til at holde 
arealet lysåbent. Ved sommergræsning bør du tilstræbe en så lang græsningssæson som muligt, så dyrene 
kommer på græs i det tidligere forår og først tages af igen sidst på efteråret. Her er det vigtigt at græsningstrykket 
tilpasses så blomsterfloret ikke nedgræsses i sommerperioden.

Helårsgræsning eller ekstensiv sommergræsning med en lang græsningssæson medfører, at der er frisk lort på 
arealet hele eller store dele af året. Der er en stor mængde biller, svampe og andre gødningsorganismer knyttet til 
især dyrelort fra kvæg og heste og derfor vil tilstedeværelsen af frisk dyrelort gavne disse arter.

For at skabe en mere varieret struktur på arealet bør maskinel slåning eller afpudsning undgås, da dette udjævner 
de eksisterende strukturer. For at skabe en mere varieret struktur på arealet fortsættes afgræsningen, da dyrenes 
græsningsmønster og færden på arealet i sig selv skaber variation. Herudover kan variationen øges ved at tillade 
mindre pletter med opvækst af vedplanter eller ved at rykke hegnslinjen ud på ydersiden af de eksisterende 
læhegn og beplantninger så disse indgår i indhegningen. 

Strukturen på arealet er ensartet, men der er bl.a. 
begyndende tuedannelse, enkelte bare pletter og 
begyndende opvækst af vedplanter som kan skabe en 
større variation i strukturen

Træer og buske giver variation og øger dyrevelfærden 
da de fungere som glimrende ”kradsetræ”

Naturarealet indeholder flere spændende plantearter. Maj-gøgeurt (til venstre) 
vokser på fugtige enge og i moser. Maj-gøgeurten er ligesom de øvrige danske 
orkidéer fredet. Håret Høgeurt (til højre) vokser typisk på tørre, lysåbne og 
næringsfattige steder, hvilket tilgodeser en lang række plantearter 



4. Markkrat
Generelt: Ældre småbiotoper såsom markkrat er vigtige levesteder for agerlandet dyr og planter, da de ligger som små 
tilflugtssteder i det dyrkede landskab. Markkrat med fx hvidblomstrende træer og buske giver føde til især insekterne. Gamle 
træer, dødt ved og store sten giver gode levesteder for insekter, krybdyr, svampe og laver. Et varieret markkrat med mange 
forskellige elementer og strukturer giver flere levesteder end tætte ensartede markkrat.

Specifikt for bedriften: Markkrattene er alle beliggende på steder, hvor klippen er synlig i jordoverfladen og de har derfor 
aldrig været opdyrket. Markkrattene har en lang kontinuitet til gode for især stenboende laver og de ikke så 
konkurrencestærke planter.

Markkrattene har en varieret vegetation bl.a. blomstrende buske og træer, såsom skovæble, tjørn, slåen, mirabel, vildroser, 
der giver en masse føde til insekterne, især om foråret og føde til fugle om efteråret. Træer og buske er pga. den sparsomme 
mængde jord ofte små i forhold til deres alder og er værdifulde levesteder for en lang række organismer.

I overgangen fra den dyrkede mark og til selve markkrattet er vegetationen næringsstofpåvirket, men på selve markkrattene, 
hvor der kun er et tyndt lag jord er næringsstoftilgængeligheden væsentlig mindre.

Da markkrattene har en lang kontinuitet, er forholdsvis næringsfattige og en varieret struktur scorer de 7 ud af 8 stjerner.

Anbefaling: Det vigtigste råd angående gamle småbiotoper såsom markkrat er at bevare og beskytte dem fra påvirkningen 
fra markdriften. Udlægning af en dyrkningsfrie bræmme uden tilførsel af næringsstoffer og sprøjtemidler. Bræmmen kan 
udlægges som et vildt og bivenligt tiltag og stadig tælle med i det støtteberettigede areal.

Den synlige klippe og de store sten som er tilstede på de fleste af markkrattene skal friholdes for jordpåkastelse, så de 
allerede etablerede pålægninger af laver på klippeoverfladen bevares og beskyttes.

Markkrattene er primært beliggende, hvor der er klippefremspring og 
de er derfor ret varierede med lysåbne partier og tætte krat. 

Der er mange blomstrende buske og træer på markkrattene, så der er 
føde til insekterne om foråret og frugt til fugle og andre dyr om 
efteråret. 

Klippefremspringene er belagt med flere forskellige laver og mosser.



2. Veterantræer og dødt ved
Generelt: Jo ældre et træ bliver, desto flere arter kan der potentielt være tilknyttet træet. Når træer 
ældes får de en mere knudret og ujævn bark og der opstår skader og hulheder i træet hvilket skaber 
mange nye levesteder for bl.a. insekter, svampe, mosser og laver. Hulhederne er samtidigt vigtige 
levesteder for hulrugende fugle, pattedyr, flagermus m.v. Når træer opnår en vis alder får de status 
som ”veterantræ”, som er et af de mest artsrige biotoper. Træer som lind, eg og bøg er særligt 
værdifulde for biodiversiteten, da de er hjemmehørende og derfor har mange arter som har 
specialiseret sig til livet i og omkring disse træarter.

Specifikt for bedriften: Der er flere små bevoksninger og skove på ejendommen med ældre træer og 
dødt ved. Du fremhævede især den lille skov på hjørnet af Lindetsvej og Lyrsbyvej som et sted på 
ejendommen med meget liv. I skoven er der flere store veterantræer med skader og hulheder og 
både stående og liggende dødt ved bevokset med flere forskellige svampe og træboende insekter.

Grundet mængden af variationen og antallet af veterantræer og dødt ved, scorer disse levesteder på 
ejendommen 5 ud af 7 stjerner. De sidste to stjerner vil kunne opnås med tiden, hvis de nuværende 
veterantræer ældes yderligere og andre store træer får lov til at blive veterantræer.

Anbefaling: Lad de gamle, døende og døde træer stå og forfalde. Undgå så vidt muligt at sprøjte eller 
gøde på arealer der grænser lige op til de gamle træer, da der er et rigt liv af især insekter og svampe 
forbundet til gamle træer der er følsomme overfor forstyrrelser. Når træer vælter eller knækker, vil 
det være en fordel at lade træet ligge til gavn for flere svampe og insekter, der lever af det døde ved.

Et af veterantræerne

Veterantræer, døende og dødt ved, både stående og liggende, er generelt i mangelvarer i den 
danske landskab. 

Dødt liggende ved i kraftig nedbrydning af 
insekter og svampe.



Fokus på græsukrudt
Frederik Jakob Holm
Planteavlskonsulent



Hvilke arter har vi problemer med?



Hvorfor er de blevet et problem?



Bekæmpelsen starter først og fremmest med IPM

• Sædskifte
• Udsædsmængde
• Såtidspunkt
• Konkurrencedygtige sorter
• Strategisk jordbearbejdning
• Management – rengøring og strategi



Sædskiftet er alfa og omega!

• Ukrudtet tilpasser sig hovedafgrødens livscyklus
• Væselhale og almindelig rajgræs kan ikke sætte frø uden vernalisering
• Agerrævehale og italiensk rajgræs kan godt sætte frø uden 

vernalisering
• Alsidigt sædskifte giver:

• Uforudsigelig for ukrudtet
• Mulighed for flest herbicidvirkemekanismer - vælg den bedste 

løsning og bekæmp altid græsukrudtet!

🤔?



Sædskifte: Sanerende afgrøder

• Sanerende afgrøder: vårbyg, havre, vårhvede, hestebønner, ærter, 
majs og slætgræs

• Hestebønner og ærter kan sås dybt
• Mulighed for nedvisning med glyphosat inden de kommer 

op (minidrivhus/glasplade)
• Focus Ultra (ALS-res.)

• Havre yder solid konkurrence
• Allelopati overfor rævehale - udsender forsvarsstoffer, der virker 

hæmmende på rævehale

Ingen frøsætning her!



Sædskifte: Sanerende afgrøder

• Majs kan radrenses og der kan anvendes MaisTer💪
• Slætgræs giver mulighed for at udsulte frøpuljen

• Ingen græsser får lov til at sætte spiredygtige frø i flere år og frøene 
går til på furebunden

• Vinterraps sanerende mod rajgræs og agerrævehale
• Totrinsstrategi: Focus Ultra (ACCase) + Kerb (mitose)
• Virker ikke sanerende mod væselhale
• Kerb er ikke tilstrækkeligt mod store bestande

Stor bestand af væselhale: 1,25 l/ha Kerb i november

15. februar 8. april



Udsædsmængden skal op!

• Udsædsmængden skal op for at øge afgrødekonkurrencen
• I vårbyg er der gode erfaringer fra problemejendomme med en høj 

udsædsmængde
• Op til 600 pl. pr. m2!!!
• Kræver solid vækstregulering… (Moddus + Cerone)

• Graduering af udsædsmængden - øg i problemområderne
• Ukrudtskortene kombineres med tildelingskortet

• Placér startgødning, når det giver mening! 



Udskyd såtidspunktet i vintersæd

• Udskydelse af såtidspunktet 14 dage halverer fremspiringen af ukrudt
• Meget effektivt i sig selv!
• MEN så aldrig senere end i kan lave et godt såbed og få behandlet

Ubehandlet: 
Såning 25. september og 3. september



Vælg konkurrencedygtige sorter

• Konkurrencedygtige sorter gror kraftigt i efteråret, har en solid 
buskning og er bladrige
• Erfaringer fra England: skal lægge hårdt ud i det tidlige forår!
• Champion, KWS Extase, Informer, Momentum og LG Skyscraper
• England: Især gode erfaringer med Champion, KWS Extase og LG 

Skyscraper



Strategisk jordbearbejdning: Udnyt fordele

• Vær åben for alle muligheder i værktøjskassen – udnyt fordele
• I pløjefri dyrkningssystemer er en strategisk pløjning yderst effektiv
• De fleste græsser har en levetid på furebunden på 2-4 år

• Årligt henfald på 70 % pr. år
• Klare fordele ved kombination af pløjefri og pløjning!

• Det bedste arbejde med ploven udføres med en vinterpløjning under 
gode forhold

Kilde: Peter 
Kryger Jensen, 
Aarhus 
Universitet



Strategisk jordbearbejdning: 
Det største henfald sker i stubben

• Lad stubben ligge længst muligt efter høst
• Dårlig pløjning og dybdeharvning efter høst konserverer frøene
• Udfordring ved efterafgrøder og rapsetablering

• Forsøg fra Aarhus Universitet over to måneder: aug. + sep.
• Markant spirehvile ved nedpløjning med det samme efter høst!

Kilde: Peter 
Kryger Jensen, 
Aarhus 
Universitet



Den primære ukrudtsbekæmpelse starter i 
efteråret!

• Grundbekæmpelsen starter med vores jordmidler
• Timingen skal sidde i skabet for at opnå bedst mulig effekt

• St. 10-11

Rajgræs, agerrævehale og væselhale
• 1,5 l/ha Boxer + 0,35-0,5 l/ha Mateno Duo
• Boxer er grundbestanddelen mod rajgræs og agerrævehale
• Mateno Duo giver en klar synergieffekt mod væselhale

• Solid dosering giver meget høj effekt



Bekæmpelse af italiensk rajgræs i efteråret ved to 
såtidspunkter

Landsforsøg med efterårsbekæmpelse af italiensk rajgræs ved to såtidspunkter ved Anders Lassen

• Sen såning giver optimale vilkår for jordmidlerne
• Bedre jordfugt og lavere jordtemperatur – samt mindre fremspiring
• Solid langtidseffekt!



Sen såning giver markant bedre effekt af 
jordmidlerne!

• Konklusion på alle Landsforsøg i 2022 med bekæmpelse af rajgræs 
om efteråret 

• Forsøgene er lagt på stærkt inficerede arealer! 



Få rene marker inden nytår!

• Kæmpe ital. rajgræs ultimo marts måned (fra tidlig sået hvede)
• Planterne som denne SKAL blæses ned i efteråret!
• Italiensk rajgræs starter uhyre tidligt i foråret - ofte store og kraftige 

før bekæmpelse er mulig
• Opfølgning i efteråret i st. 12-13 i problemmarker med:

• 0,2 l/ha Topik eller 0,5-0,75 l/ha Atlantis OD



Status dags dato? 🤔

• Generelt god effekt af Boxer-behandlingerne
• MEN der har været ny fremspiring efterfølgende
• Græsukrudtet har haft gode betingelser i et langt og mildt efterår

• Vi anbefaler et tidligt markbesøg

1,5 l/ha Boxer + 0,5 l/ha 
Mateno Duo

Ital. rajgræs, væselhale, enårig 
rapgræs og en bred bestand af 
tokimbladet i sprøjtevinduet



Ukrudtsopfølgning i vinterhvede forår

• Rajgræs
• 0,75-0,93 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha Renol
• Ved brug af SU-midler i efteråret: 165-220 g/ha Broadway

• Væselhale og agerrævehale
• 120 g/ha Broadway + 0,5-0,7 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha PG 26 N
• Ved brug af SU-midler i efteråret: 220 g/ha Broadway
• Forvent ikke god effekt på væselhale – skal bekæmpes i efteråret

• Der rykkes ud så snart der er vækst om foråret (min. 5 °C), og der ikke 
er udsigt til nattefrost!

• Øg doseringen på foragre og særlige problemområder - men overhold 
maksdoseringen



Ukrudtsopfølgning i vinterhvede forår –
tilsætning af flydende gødning?
• Rutine i Tyskland mod rævehale
• Kun relevant at tilsætte, når der er brug for den fulde dosering og 

ekstra effekt!
• Bedre afsætning og fjerner vokslag = forøget optag i græsserne 
• Brug kun rene kvælstofgødninger – N32 fx (Tilsæt 20 l/ha) Nattefrost!

Forsøg hos Ole Harild fra 2021 i alm. rajgræs med bekæmpelse med og uden + 10 kg N



Resistent græsukrudt er et stigende problem
• Opformering går stærkt
• 6 veludviklede planter af italiensk rajgræs giver 150 aksbærende strå!
• Opfordring: Få udtaget resistenstest af tvivlsomme marker, så vi kan 

agere efter resistensproblematikken og optimere jeres sprøjteplaner
• En test af 3 midler koster 2.800 kr. + moms 

• Forslag: Cossack, Broadway og Topik
• Produkt: Rapport med effektskema

Skrækscenariet fra Nordfyn! 
Sået sent, MEN ubekvemt såbed og 
ubehandlet efterår… 🥵
0,93 l/ha Cossack OD primo april 



Resistent græsukrudt og strategi:
Fra 0-100 på en høstdag!



Konklusion

Græsukrudtet skal jagtes!
• Management

• Sædskifte
• Såtidspunkt 
• Udsædsmængde
• Valg af konkurrencedygtige sorter
• Strategisk jordbearbejdning
• Rengøring og strategi

• Bedste kemiske løsninger i alle afgrøder 
• I vintersæden lægges fundamentet i efteråret – målet er rene 

marker til nytår!
• Afslåning og/eller nedvisning før frøsætning
• Aflugning af enkeltplanter



NYT! Præcisionsjordbrugspakke  

• Vi tilbyder som noget nyt en præcisionsjordbrugspakke, hvor vi 
hjælper jer med udarbejdelse af tildelingskort til gødskning

• I pakken indgår:
• Fastsættelse af kvælstofbehov for hver mark
• Udarbejdelse af tildelingskort til gødskning
• Fem års opbevaring af as applied filer 

(præcisionsjordbrugsordningen) Husk at bestille gylleanalyser af 
ALLE tanke, hvis I ønsker at benytte jer af ordningen 

• Pris 35 kr./ha + ½ times startgebyr
• Tag fat i din planteavlskonsulent – vi sidder klar til at hjælpe jer



Triazolregler & Svampeløsninger 



Triazolregler

• Gælder for tre triazoler.

• Gælder også for bejdsemidler der indeholder triazoler. 

• En tidlig anvendelse tæller hårdest. 

• Reglerne vil først slå fuldt igennem i sæson 2023.

• Efterårssprøjtning i vinterraps er ikke en mulighed.



Middel og reg.nr. Indeholder, g/l Godkendt i Forbudt pr. 
31/12-2022

Navn og reg.nr. for produkt 
med ny etikette

Difenoconazol:

Amistar Gold (1-233)/Greteg  Star 
( 1-284 )

125 g/l difenoconazol Hvede, rug, triticale, 
vinterraps, roer

Nej -

Narita (613-11) 250 g/l difenoconazol kartofler Nej -

Revus Top (1-218) 250 g/l difenoconazol kartofler Ja Revus Top SC (1-289)

Tebuconazol:

Folicur Xpert (18-575) 160 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, 
hestebønner

Ja Folicur Xpert EC 240 (18-665)

Orius Max 200 EW (347-39) 200 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, 
hestebønner

Ja Orius Gold (347-57)

Proline Xpert (18-578) 80 g/l tebuconazol korn Ja Proline Xpert EC 240 (18-666)

Prosaro EC 250 (18-527) 125 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Prosaro (18-667)

Mirador Forte (396-54) 100 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Mirador Forte EC (396-87)

Mefentrifluconazol:

Balaya (19-240) 100 g/l mefentrifluconazol Korn, frøgræs Nej -

Svampemidler, som er omfattet af de nye triazolregler



Triazol tæller i Vintersæd Vækststadie 30 – 32 Vækststadie 33 – 37 Vækststadie 38 – 69

Bejdset Uden bejdse Bejdset Uden bejdse Bejdset Uden bejdse

0,1 l/ha Orius Max 40% 30% 20% 15% 9,5% 8%

0,1 l/ha Proline Xpert 16% 12% 8% 6% 4% 3%

0,1 l/ha Folicur Xpert 32% 24% 16% 12% 8% 6%

0,1 l/ha Prosaro EC 25% 19% 13% 9% 6% 5%

0,1 l/ha Amistar Gold - - 10% 10% 10% 10%

0,1 l/ha Balaya 
(kun til stadie 40)

- - 10% 10% 7% 7%

0,1 l/ha Comet Pro 0 0 0 0 0 0

0,1 l/ha Propulse 0 0 0 0 0 0

Nye triazolregler



Hvordan tæller doserne?

Middel Normal-dosis, 
l/ha*

Hvede, ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol

St. 30-32 St. 33-37 Efter st. 37

Orius Gold 1,25 374 pct. 188 pct. 100 pct.

Folicur Xpert EC 240 1,0 239 pct. 121 pct. 64 pct.

Prosaro 1,0 187 pct. 94 pct. 50 pct.

Proline Xpert EC 240 1,0 120 pct. 61 pct. 32 pct.

Balaya 1,5 Ikke godkendt 150 pct. 100 pct.

Amistar Gold/Greteg Star 1,0 Ikke godkendt 100 pct. 100 pct.

* Normaldoseringen for midlerne er ikke længere som angivet. De 
valgte doser er dog valgt, fordi det er den dosis, som midlerne 
sammenlignes med mht. effekter.



Vintersæd

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vintersæd, bejdset med tebuconazol eller 
difenoconazol

Vintersæd, ikke bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol

Difenoconazol BBCH 33-69 125 (=100 %) 125 (=100 %)

Tebuconazol BBCH 30-32 50 (=100 %) 67 (=100 %)

Tebuconazol BBCH 33-37 100 (=100 %) 133 (=100 %)

Tebuconazol BBCH 38-69 210 (=100 %) 250 (=100 %)

Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100 %) 100 (=100 %)

Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100 %) 150 (=100 %)

Tallene angiver gram aktivstof pr. ha



FarmTracking => Opdateret sprøjtejournal



Svampeløsninger

Stadie Produkt Mængde/ Ha

T2 39 Balaya (19-240) 0,5 L

T3 61 Propulse SE 250 (18-597)
+

Orius Gold (347-57)

0,3 L
+

0,15 L

• Vinterhvede

• 2 års vinterhvede (Reduceret jordbearbejdning) 
Stadie Produkt Mængde/ Ha

T2 39 Balaya (19-240)
+

Propulse SE 250 (18-597)

0,3 L
+

0,3 L

T3 61 Propulse SE 250 (18-597)
+

Orius Gold (347-57)

0,3 L
+

0,15 L



Svampeløsninger – 16 forsøg , 9 rentable

Svampebekæmpelse i vinterhvede UDBYTTE NETTOMERUDBYTTE

Led Dato St. Middel Hkg hkg
1 Ingen sygdoms-bek. 83,8
3 07-05-2022 32 0,25 l Proline EC 250 90,4 3,1

23-05-2022 39 0,3 l Propulse SE 250
0,3 l Balaya

07-06-2022 61 0,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert EC 240

7 07-05-2022 32 0,25 l Proline EC 250 91,3 3,2
23-05-2022 39 0,5 l Balaya
07-06-2022 61 0,75 l Univoq

8 07-05-2022 32 0,25 l Proline EC 250 89,3 2
23-05-2022 39 0,5 l Balaya
07-06-2022 61 0,5 l Propulse SE 250

11 07-05-2022 32 0,25 l Proline EC 250 90,9 3,7
23-05-2022 39 0,5 l Balaya
07-06-2022 61 0,25 l Propulse SE 250

0,25 l Greteg Star
15 23-05-2022 39 0,5 l Balaya 90,1 3,7

07-06-2022 61 0,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert EC 240

16 23-05-2022 39 0,375 l Balaya 87,7 2
07-06-2022 61 0,2 l Propulse SE 250

0,1 l Folicur Xpert EC 240

Folicur Xpert -->                  
Proline EC 250 + Orius Gold              

Liter                              
Folicur Xpert

Liter                           
Proline EC 250

Liter                                     
Orius Gold

0,15 0,05 0,1

http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72200
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72514
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72200
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72453
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72200
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72200
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72494
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72514
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72478
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72416
http://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72514


• Vinterraps

• Alternativt kan Orius Gold byttes ud med 0,35 L Amistar / Pictor Active

• Vækststadium 65, når 50-60 % af knopperne i hovedskud er åbne

• 1 eller 2 sprøjtninger?
• En sprøjtning holder i ca. 2 uger.
• Kronbladene ligger i ca. 4 uger.
• Forsøgene viser at en sprøjtning er økonomisk optimalt. 

Svampeløsninger

Stadie Produkt Mængde/ Ha

65 Propulse SE 250 (18-597)
+

Orius Gold (347-57)

0,35 L
+

0,45 L



Svampeløsninger

Led Beh. Tid Dato St. Middel
5 1 St. 65 06-05-2022 65 0,7 l Maxentis (Proline + Amistar)
3 1 St. 65 06-05-2022 65 0,7 l Pictor Active

0,25 l Agropol

Svamp I vinterraps 2022
UDB. OG 
MERUDB.

UDB. OG 
MERUDB.

UDB. OG MERUDB. BEH. OMK. IALT NETTOMERUDBYTTE

Forsøgsled kg frø kg std. kvalitet kg olie kg kg Antal behandlinger
5 189 201 85 60 140 1
3 211 214 87 76 139 1

12 247 236 90 128 108 2
7 145 115 34 47 67 1
2 95 120 58 69 51 1

14 120 104 35 69 34 1
9 44 16 -4 49 -33 1
1 4667 5094 2208 0
4 263 265 107 1
6 -40 -102 -65 1
8 175 115 22 1

10 -98 -169 -96 1
11 -5 -5 -2 1
13 26 -3 -13 2



• Vårbyg

Svampeløsninger

Stadie Produkt Mængde/ Ha

49 Propulse SE 250 (18-597)
+

Comet Pro (19-184)

0,35 L
+

0,2 L



Svampeløsninger – 15 forsøg, alle rentable

Vårbyg svamp Bornmholm
UDBYTTE UDB. OG MERUDB. BEH. OMK. IALT NETTOMERUDBYTTE

Førsøgsled forholdstal hkg kerne hkg hkg Antal behandlinger
10 110 7,5 1,3 6,2 1
9 111 7,8 1,8 6,1 1
3 110 7,1 2 5,1 2
6 109 6,7 1,7 5,0 1
7 108 6,1 1,3 4,8 1

13 109 6,3 1,6 4,7 1
12 108 5,7 1,3 4,4 1
5 108 6,1 2,1 4,0 2

11 107 5,2 1,1 4,0 1
8 106 4,7 1,6 3,1 1
4 106 4,1 1,6 2,5 2
2 107 5,1 2,7 2,3 3

14 105 3,6 1,6 2,0 1
15 104 2,8 0,9 2,0 1
1 100 73,5 0

Led Tid Dato St. Middel
9 St. 39 - 45 07-06-2022 45 0,5 l Pictor Active

0,2 l Proline EC 250
0,2 l Agropol

10 St. 39 - 45 07-06-2022 45 0,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro



• Vinterbyg

• Ved bygrust under strækning, primært hybrid sorter
• 0,25 Folicur Xpert (Stadie 33)

Svampeløsninger

Stadie Produkt Mængde/ Ha

49 Propulse SE 250 (18-597)
+

Comet Pro (19-184)

0,35 L
+

0,2 L



Svampeløsninger

Vinterbyg svamp Bornholm
UDBYTTE UDB. OG MERUDB. BEH. OMK. IALT NETTOMERUDBYTTE

Forsøgsled forholdstal hkg kerne hkg hkg Antal behandlinger
3 112 8,2 2,4 5,8 2

13 110 6,6 1,6 5 1
2 112 7,6 2,7 4,9 3

14 108 5,5 0,9 4,7 1
9 110 6,3 1,8 4,6 1

11 108 5,4 1,3 4,2 1
12 109 5,8 1,6 4,2 1
6 109 5,9 2,1 3,8 3
4 109 5,7 2 3,7 2
5 108 5,2 2 3,2 2
8 107 4,7 1,7 3 1
7 108 5 2,5 2,5 2

10 103 2,1 1,8 0,3 1
1 100 66 0

Led Tid Dato St. Middel
3 St. 32 29-04-2022 32 0,25 l Prosaro

St. 41 - 49 16-05-2022 49 0,5 l Propulse SE 250

0,3 l Comet Pro
13 St. 41 - 49 16-05-2022 49 0,375 l Balaya

0,175 l Entargo



• Ærter

Svampeløsninger

Stadie Produkt Mængde/ Ha

32-65 Amistar (1-172) 0,5 L



Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn.

Sygdomme Comet Pro Orius Max Balaya Proline Xpert Propulse Prosaro EC 250 Folicur Xpert Amistar/ 
Mirador

Knækkefodsyge - - * ** *(*) *(*) * -
Hvedemeldug *1) ***(*) *** ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) *1)
Bygmeldug **1) **** *** ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) *1)
Gulrust ***(*) ****(*) **** ***(*) *** **** **** ***
Brunrust **** ****(*) ****(*) ***(*) *** **** **** ***(*)
Bygrust ****(*) ***** ****(*) **** ***(*) ****(*) ****(*) ****(*)
Septoria *1) **(*) ****(*) **(*) ***(*) **(*) **(*) *1)
Hvedebladplet *1) * ** ***(*) ***(*) *** ** *1)
Skoldplet ***(*) ** ***(*) **** ****(*) *** *** **(*)
Bygbladplet **** **(*) ***(*) *** ****(*) **(*) **(*) **(*)2)
Ramularia - - ***(*) * *** * * -
Aksfusarium - ** * **(*) **(*) **(*) **(*) -
Normaldosering, 
liter/kg pr. ha

1,25 1,25 1,5 0,753) 1 1 0,53) 1

Pris pr. 
normaldosering

406 206 713 270 355 320 133 235



Protein forsyning

UDB. Udb. 1000 KORNSVÆGT AFGRØDEHØJDE LEJESÆD
Sort Hkg Kerne kg Protein pr ha g cm karakter 0-10
Helium 58,2 847 305 82 0,2
NOS Impact 60,2 839 330,1 91 0,2
Greenway 58,8 826 343,5 93 1
PHP EF21-18 57,0 825 316 75 0,2
NOS313.074-227/3 56,0 813 310,5 90 0,4
Kaplan 54,5 812 280,6 78 0
PHP EF2020-6 55,6 811 289,5 88 0,2
Manager 56,0 810 296,9 86 0,4
PHP EF20-23 55,8 810 305,8 83 0,2
Orchestra 54,1 806 321,6 78 0,2
Skol 55,7 805 312,9 81 0
NOS314.014-028/3 55,9 803 308,4 85 0
Karacter 55,4 803 291 82 0
Bagoo 55,6 802 272,6 90 0,4
Batist 54,6 791,7 323,6 92 0,6
Kagnotte 54,6 790,5 282,7 80 0
Blanding,markært 54,6 790 314,3 92 0,6
Kameleon 53,3 785 298,2 76 0
Lump 53,3 778 284,3 84 0
Karioka 52,1 760 282,1 83 0
Ingrid 50,4 756 320,2 91 0,2



Protein forsyning



Protein forsyning

• Ærter kan noget.
• Stadig et stykke vej op til hestebønnerne
• De er mere dyrkningssikre
• Store forskningsprojekter inden for ærter og hestebønner



Oplæg v. planteavlsmøde
Bornholms Landbrug & Fødevarer d. 19. januar 2023





Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
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Hvede (matif) I DKK
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Udviklingen for hvedepriser 
Europæisk hvedepris

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Investing og Barchart



Betydningen af øgede inputpriser og renter
EKSEMPEL



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer VALGKAMPSBILLEDE – METTE I VALGKAMP

• 5 røde patiledere ved en vandboring ved Ringsted
Valgkamp 2022



Ny regering har stærkt fokus 
på klima
med særligt fokus på landbrugets rolle

FOTO: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer



Hvor kommer 
udledningen fra? 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Klima i landbrugsaftalen

mio. tons 
Generelt kvægkrav 0,16
Hyppig udslusning 0,17
Udtagning af landbrugsjorde 0,43
Reform af EU's landbrugspolitik 0,38
Privat skovrejsning 0,05
Kvælstofindsats 0,64

Pyrolyse 2,00
Gyllehåndtering og fodertilsætning 2,00
Udvidet potentiale udtagning 0,50
Fordobling af økologi 0,50

3/4

1/4

Bindende reduktionsmål på 55-65 % 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Emission af klimagasser fra landbruget
Mio. ton CO2-ækv. Landbrug
Landbrug officielt 11,0
CO2 fra landbrugsarealer 
(LULUCF) gns 5 år

5,2

Energi (brændstof og el) 1,1
I alt 17,3
Kilde: Danmarks nationale opgørelse 2020

Lavbundsareal

1 kg Metan = 25 CO2-ækv.

1 kg Lattergas = 298 kg CO2-ækv.  

N2O Lattergas

Metan

Metan

Mio. ton CO2-ækv. Landbrug
Metan enterisk (bøvser) 3,8
Metan husdyrgødning 2,9
Lattergas 4,1
Kalkning 0,2
I alt 11,0
Kilde: Danmarks nationale opgørelse 2020

Optag i afgrøder i 
vækstsæson ca. 35 - 40 mio. 
tons CO2



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Bornholm har 
begrænset
antal hektar 
lavbundsjorde



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Ambitiøse udtagningsmål – på tørvejord er vi godt på vej

• Landbrugsaftalen: Op mod 100.000 ha

• Kulstof: Siden 2021: 21.250 ha 
klimalavbundsarealer er allerede i pipeline 

• Kvælstof: klimalavbundsarealer bidrager også 
til at nå kvælstofmålet



Sådan måles lattergas



Hvad har vi lært om lattergas i 2022?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Se
dit klimaaftryk 2022
på landmand.dk



CO2e-udledning 
i forbindelse med planteproduktion

Produktion handelsgødning

Lattergas fra N-gødning

Ammoniakfordampning

Afgrøderest

Nitratudvaskning

Kalk

Sprøjtemidler

Brændstof

Kilde: SEGES Innovations landsdækkende beregning af klimaaftryk på markniveau, december 2021



Konsekvenser af CO2 afgift på 1.100 kr. pr ton CO2e 
for heltidslandbrug 
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Vi mangler gas – hvor skal det komme fra?



Integration af biogas / separation / pyrolyse / additiver



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Udviklingen er ikke fugle på taget

billede af ko (mulen)

PyrolyseteknologienBovaer og stoffet X

Bioraffinering, plantebaserede mad 
og planteforædling

CO2-fri gødning og PtX

AgriFoodTure



Vi vil noget andet……

Vi er løsningen og Sektoren vil 
understøtte det kommer til at ske.

SEGES har søgt det første projekt

Vi vil skubbe på og understøtte at 
landbruget bliver løsningen i stedet for 
problemet



Udledning af kvælstof
Måltal vandplaner

Ba
se

lin
e:

51
.0

00

M
ål

ta
l: 

44
.5

00
38

.0
00



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer



Omfordelt målrettet regulering
% målrettede efterafgrøder
(differentieret efterafgrødeeffekt 3.500 ton N)

Målrettede efterafgrøder 2022
% målrettede efterafgrøder

Omfordeling af ca. 370.000 ha målrettet efterafgrøder



Samlet indsats 6.500 ton N i VP3
% målrettede efterafgrøder
(differentieret efterafgrødeeffekt)

Procent målrettede efterafgrøder VP2

Omfordelte og øgede indsatskrav mellem VP2 og VP3



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bornholm: Indsatskrav stiger fra 0 til 400 tons N

Ændringen skyldes, at 
målet har ændret sig.
Tilstanden ude i vandet er 
den samme!



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Kvælstofindsats fordelt på virkemidler



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Hvorfor går det så galt?

• Figuren viser, hvor tæt sammenhængen er 
mellem algevækst (klorofyl) og 
kvælstofudledning i kystvande. Jo større tal, 
desto stærkere sammenhæng.

• Rundt om Bornholm er hældningen 0 – 0,01, 
altså næsten ingenting.

• Det vil sige, at stort set uanset, hvad 
kvælstofudledningen er fra Bornholm, vil 
algevæksten være upåvirket.

• Det er altså matematik, ikke biologi eller 
logik, der har givet det meget lave 
kvælstofmål!



Øget målrettet regulering på dyrkningsfladen 

1. Ændret fordeling og differentieret effekt

2. Hvis 3.000 tons ikke løses kollektivt 

• Meromkostningen ved at gå fra 1 til 2 
viser værdien af at lykkes med kollektive 
indsatser i oplandet 
– obs husk at indsats ift. reduktion i 
efterafgrøder først tæller når øvrig 
kollektiv indsats er foretaget 
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Meromkostninger for 10 udvalgte bedrifter på Bornholm

77 564 545 419 571 358 557 457 832 747 304 
934 934 1.114 1.159 2.095 1.814 2.614 

2.866 3.450 

1.584 

3.830 3.923 4.082 4.108 
4.239 4.647 

4.277 3.658 
4.397 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
er

om
ko

st
ni

ng
 k

r. 
pr

. h
a 

i o
m

dr
ift

130 pct.
94 pct.
57 pct.



Fordeling af virkemidler ved øget målrettet regulering
Eksempel fra bedrift nr. 5 Bornholm, 530 ha i omdrift
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merindsats
efter 2025



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer 2nd opinion på vandplaner

FOTO: Odense Fjord samarbejdet



Kollektive virkemidler og udtagning



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Kvælstofindsats - opsummering
Opgavens omfang

• Vi skal udnytte landbrugsaftalens rammer - betyder vi skal udnytte 
mulighed for at gennemføre for 4.500 ton N indsatser med kollektive 
virkemidler

• Alternativt kommer kravene på dyrkningsfladen

• Udnytte viden om hvor udledning er størst – gøre det smart

Hvad har vi gjort

Vist de økonomiske konsekvenser ved vandplanerne

Oplandskonsulenterne kortlægger hvor langt man i fællesskab kan nå med 
kollektive indsatser – til brug for midtvejsevalueringen

Opfordring

Afsøg muligheder for minivådområder og vådområder

Tag fat i oplands/udtagningskonsulenten



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer CAP reformen

• Langsom udrulning

• I kraft 1/1 2023

• 4% omdrift brak eneste land

• Ikke klarhed på Afgrøderotation☺

• Har vi styr på 3 m bræmmer

• Ungestøtte

• Udjævning støtte (omkostningstung)

• Læhegn ikke med 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Finansiering af innovation og udvikling

• Takket være fælles, fagligt, uafhængigt 
udviklingsarbejde har alle danske landmænd i 
mange år kunnet trække på viden, 
som er uafhængig af kommercielle interesser.

• Det har været muliggjort primært via 
udviklingsprojekter finansieret af Promille-
afgiftsfonden.

• Som følge af landbrugsaftalen fra oktober 2021 får 
vi dog fra 2023 og frem en kraftig reduktion af 
Promilleafgiftsfondens midler.

• Det efterlader væsentligt færre midler til 
grundlæggende udviklingsarbejde på områder som 
f.eks. kvælstof, pesticider, landsforsøg og miljø.

Hvis vi vil præge 
fremtiden 

må vi selv tage ansvar



Finansiering af udviklingsarbejde på planteområdet – 3 kilder

• Promilleafgiftsfond - PAF Formål: Projektfinansieret innovation på planteområdet – delvist fokus på klima. Søges i fuld 
konkurrence med andre.
Betaling: Statslige midler (finansloven)

• Udviklingspuljen Formål: Lukke huller i udviklings og Innovationsarbejde. Hurtige penge som understøtter 
erhvervets innovationsbehov. Ad hoc opgaver.
Kan bruges til at geare aktiviteter på tværs af projekter
Betaling: Landmænd via DLBR

• Planteafgiftsfond (ny) Formål: Projektfinansieret innovation bredt på planteområdet – søges i fuld konkurrence 
med andre.
Betaling: Alle ansøgere af grundbetaling  15 kr / ha



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Skriv en ansøgning - eller få nogen til det.

• PLANTER/SEGES vil holde en række workshops 
rundt i landet for at samle indspil til ansøgninger

• Har du en ide - og kan du samle 5 venner der 
mener det samme som dig - kommer vi sammen 
med SEGES på besøg for at høre på jer

• Vi laver sammen med SEGES et system til at 
opsamle ideer på sociale medier

• Er du på tur med din Erfagruppen giver SEGES 
kaffe - og lytter til jeres forslag

Hvordan får jeg indflydelse?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

• Vi er løsningen – men der er kamp om jorden, vi skal levere på 
mange fronter.

• Der er behov for synergi – kan fx klima, solceller og kvælstof løses 
på samme areal? 

• Vi er nødt til selv at tage ansvar.

• Til gengæld skal rammerne være på plads for at vi kan gøre det

Afrunding og spørgsmål Vi er løsningen
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