Promilleafgiftsfonden for landbrug - Årsregnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Note
INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Promillemidler
1 Særbevilling og anden indtægt
Renter
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Promillemidler - fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
II. Udgifter til formål i alt
2 Fondsadministration
Effektvurdering
Revision
3 Advokatbistand
4 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
IV. Administration i alt

V. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Ændringsbudget
2015
(senest godkendte)

Regnskab 2015

Relativ
fordeling
af C i %

A

B

C

Ændring
B => C 100*(CB)/B
D

19.253
232.800
3.345
-70
255.328

19.253
232.800
7.373
-82
259.344

0
0
120

34.467
96.778
0
45.268
3.867
12.170
5.509
3.682
7.172
0

33.436
86.419
0
40.258
3.598
11.010
5.509
3.535
6.857
0

16
40
0
19
2
5
3
2
3
0

-3
-11
-11
-7
-10
0
-4
-4
-

32.354
241.267

24.051
214.673

11
100

-26
-11

330
94
150
85
0
659

269
110
31
77
0
487

55
23
6
16
0
100

-18
17
-79
-9
-26

241.926

215.160

13.402
5,54

44.184
20,54

2

-11
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Promilleafgiftsfonden for landbrug - Årsregnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Note
Supplerende oplysninger:
Promillemidler fordelt på tilskudsmodtagere
1 SEGES
2 Svineafgiftsfonden
3 Mælkeafgiftsfonden
4 Pelsdyrafgiftsfonden
5 Økologisk Landsforening
6 Udvalget vedr. prioritering af særlige
indsatser på planteområdet
7 Landbrug & Fødevarer
8 Fjerkræafgiftsfonden
9 Kvægafgiftsfonden
10 Madkulturen
11 Forbrugerrådet TÆNK
12 Frøafgiftsfonden
13 Kartoffelafgiftsfonden
14 Sukkerroeafgiftsfonden
15 Bæredygtigt Landbrug
16 Fåreafgiftsfonden
17 Foreningen Biodynamisk Jordbrug
18 Danmarks Biavlerforening
VI. I alt

Ændringsbudget
2015
(senest godkendte)

Regnskab 2015

Relativ
fordeling
af C i %

A

B

C

Ændring
B => C 100*(CB)/B
D

94.462
60.827
22.030
11.559
11.378

77.780
56.139
20.987
11.257
10.917

36
26
10
5
5

-18
-8
-5
-3
-4

10.485
8.000
6.234
6.116
2.000
1.914
1.800
1.100
575
1.525
525
377
360
241.267

9.899
7.864
5.649
5.421
2.000
1.907
1.670
1.018
575
450
403
377
360
214.673

5
4
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
100

-6
-2
-9
-11
0
0
-7
-7
0
-70
-23
0
0
-11

13

Promilleafgiftsfonden for landbrug - Årsregnskab 2015
Balance pr. 31. december 2015

Aktiver i alt

44.497

Bankbeholdning

14.060

Tilskud retur:
Tilskud SEGES, ej anvendt i 2015
Tilskud Udvalget vedr. prioritering af indsatser på planteområdet, ej anvendt i 2015
Tilskud Bæredygtig Landbrug, ej anvendt i 2015
Tilskud Landbrug og Fødevarer, ej anvendt i 2015
Tilskud Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2015
Tilskud Økologisk Landsforening, retur vedr. tidligere år
Tilskud Forbrugerrådet Tænk, ej anvendt i 2015
Tilskud Svineafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Svineafgiftsfonden, retur vedr. tidligere år
Tilskud Mælkeafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Pelsdyrafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Kvægafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Fjerkræafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Frøafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Kartoffelafgiftsfonden, ej anvendt i 2015
Tilskud Fåreafgiftsfonden, ej anvendt i 2015

16.151
586
1.087
136
463
18
7
5.328
3.702
1.043
302
695
585
130
82
122

Passiver i alt

44.497

Skyldige omkostninger:
Landbrug & Fødevarer, Effektvurdering
Revision
Engagementforespørgsel
Bæredygtig Landbrug, for meget returneret

Fondskapital:
Overført fra forrige år
Årets resultat
Overførsel til næste år

206
94
1
12

19.253
24.931
44.184
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Promilleafgiftsfonden for landbrug - Årsregnskab 2015
Noter:
Note 1.
Tilbagebetaling fra SEGES og Økologisk Landsforeninge - Fondens medfinansiering af
Erhvervsudviklingsordningen under det danske landdistriktsprogram
NaturErhvervstyrelsen har i 2015 afgjort, at SEGES og Økologisk Landsforening i nogle EU-projekter har haft
udgifter, der ikke var tilskudsberettigede, hvorfor bevillingen for disse projekter er blevet reduceret. Da projekterne
er blevet samfinansieret med midler fra Promilleafgiftsfonden, har Promilleafgiftsfonden tilsvarende reduceret
bevillingerne. På den baggrund har SEGES tilbagebetalt i alt 465 t.kr. og Økologisk Landsforening 77 t.kr.
Tilbagebetaling fra Svineafgiftsfonden. NaturErhvervstyrelsen har i 2015 afgjort, at en tilskudsmodtager under
Svineafgitsfonden, der også modtog midler fra EU's landdistriktsprogram under Erhvervsudviklingsordningen,
havde fået udbetalt midler til udgifter, der ikke var tilskudsberettiget. Af denne årsag har Svineafgiftsfonden
reduceret bevillingen til tilskudsmodtageren tilsvarende. Da en del af tilskuddet var bevilget af
Promilleafgifsfonden, har Svineafgiftsfonden returneret 6.831 t.kr. til Promilleafgiftsfonden.
NaturErhvervstyrelsen foretager fortsat afgørelser vedr. projekter under Erhvervsudviklingsordningen, som er
samfinansieret af EU-midler og fondsmidler. Det forventes således også, at der i 2016 vil blive tilbagebetalt midler
Promilleafgiftisfonden.
Der er i 2015 i alt tilbagebetalt 7.373 t.kr. til Promilleafgiftsfonden.

Note 2. Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug &
Fødevarer. Omkostningerne beløb sig i 2015 til 800 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til
generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.
Note 3. Advokatomkostningerne vedrører kontrol med midlernes korrekte anvendelse.
Note 4. Udgifterne til bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse vedrører dels befordringsgodtgørelse til
bestyrelsesmedlemmer i alt 2 t.kr., dels et honorar til formanden på 75 t.kr.
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
SEGES i alt
Rådgivning:
1 Økonomiske analyser - Få inspiration til handling
2 Videnbase og specialrådgivning
3 Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
4 Demonstration af helhedsorienterede og målbaserede tiltag i
grovfoderproduktionen
5 Naturen i landbruget - og landbruget i naturen
6 Økonomistyring som beslutningsunderstøttende værktøj
7 Landbrugsvirksomhedens placering i en ny økonomisk normal
8 Landbruget i planlægningen 2020
9 Landmandsakademiet - strategisk kompetenceudvikling for
landmænd
10 Energirigtigt og helhedsfokuseret landbrugsbyggeri
11 Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og
strategisk tilpasning
12 Sæt omverdensanalysen i spil
13 Bedre mælkekvalitet
14 Når ny viden skaber effekt hos den økologiske landmand
15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og effekt
16 Træning i anvendelse af managementprogram
17 Lavere frekvens af stofskifte- og lemmelidelser gennem avl
18 Bæredygtig og intensiv kvægproduktion
19 Hvad gør de bedste bedre
20 Farmtal Online
21 Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter
22 Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af
kvælstofudledningen til vandmiljøet
23 Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
24 Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion
25 MRSA vejledning og overvågning
26 Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
27 Efter- og mellemafgrøder til optimering af planteproduktionssystemer (OptiPlant)
28 Biokul til landbruget fra termisk forgasset, organisk affald
29 Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved brug af efterafgrøder
(EfterMajs)
30 Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen
(VIRKN)
31 Minus 30 foderenheder pr gris
Rådgivning i alt

94.462

77.780

6.275
5.063
3.950
2.580

5.847
5.046
3.544
2.514

§2
§2
§2
§2

2.100
2.000
1.645
1.620
1.500

2.037
1.388
1.542
1.605
1.500

§2
§2
§2
§2
§2

1.400
1.200

1.243
1.019

§2
§2

1.100
1.100
1.098
1.000
1.000
700
667
600
500
472
226

1.018
548
1.098
692
988
674
661
590
493
472
205

§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2

177

156

§2

224
163
138
114

180
101
125
92

§2
§2
§2
§2

82
76

82
59

§2
§2

19

16

§2

1.000
39.789

0
35.535

§2
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Forskning og forsøg:
32 Økonomisk optimering af den målrettede miljøregulering
33 Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for maksimal
anvendelse
34 Digitale relationer og datadreven informationsformidling
35 Maksimal dataudnyttelse på landbrugsbedriften
36 Intelligente virkemidler til forbedring af miljøtilstanden
37 Landbrugsproduktion og bioraffinering
38 Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov
39 Sundere køer og bedre produktionsstyring med nye biologiske
måleparametre
40 Nye værktøjer til analyse af komplekse problemer i besætningen
41 Agro IT - fælles EU platform for landmandsrettede IT tjenester
42 OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
43 Få mere viden ud af Landsforsøgene
44 Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
45 BIO-VALUE, Value-added products from biomass
46 FarmTracking - fremtidens kontekstafhængige
managementsystem
47 Bæredygtig intensiv svineproduktion
48 Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af
næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
49 Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner
for malkekvægholdet (SubCows)
50 RAMP - Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og
triticale
51 DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
52 INNO+ Future Cropping
53 Videnskabelige veje til udvikling af den økologiske produktion
54 Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder (RowCrop)
55 NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
56 BioChain – Optimisation of value chains for biogas production in
Denmark
57 Frej - forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk
jordbrug
58 BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra
randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
59 Organo Finery - Organic growth with biorefined organic protein
feed, fertilizer and energy
60 Lav dødelighed via fødte pattegrise (VIPiglets)
61 Fabares, Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske
hestebønnesorter
62 NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
63 Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
(pEcosystem)
64 BeeFarm, Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter
65 SupremeTech
Forskning og forsøg i alt

3.525
3.500

2.103
3.500

§4
§4

3.500
2.596
2.570
1.730
1.543
1.424

1.699
2.162
2.201
1.484
855
939

§4
§4
§4
§4
§4
§4

900
750
652
600
600
555
540

655
382
652
600
369
403
470

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

540
345

529
313

§4
§4

313

208

§4

250

250

§4

235
232
230
224
218
208

219
125
230
224
188
186

§4
§4
§4
§4
§4
§4

196

196

§4

184

119

§4

150

150

§4

143
136

143
136

§4
§4

133
113

43
113

§4
§4

75
69
28.979

75
54
21.975

§4
§4
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
66 Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig
grovfoderproduktion
67 Økonomi-, ressource- og risikostyring
68 Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
69 Mark- og kulturteknik til optimering af udbyttet i
planteproduktionen
70 Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
71 Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
72 Kvægklynger 2018
73 Minus 30 foderenheder pr gris
74 Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og
bælgsæd
75 Økologisk vidensformidling og demonstration
76 Reduktion af pattegrisedødelighed - udvikling
77 Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
78 Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
79 Sunde køer og kalve dør ikke - udvikling
80 Effektiv formidling af økonomiske analyser
81 God ledelse og gode produktionsresultater - udvikling
82 Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management udvikling
83 Sunde køer og kalve dør ikke - demonstration
84 Landbruget som sikker og tryg arbejdsplads
85 Optimering af forvaltningen af kvælstof og vand i landbruget
86 Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning af KombiKryds
87 Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende
stalde
88 Økologisk produktion under hensyntagen til variation i
recipientens robusthed
89 Reduktion af pattegrisedødelighed - demonstration
90 SMART Natura
91 Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - KombiKryds
92 Videnformidling og dialog via nye kanaler
93 Landbruget i Landskabet
94 Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management demonstration
95 Anvendelse af termografisk udstyr
96 International inspiration til miljøvirkemidler (WaterCap Hub)
97 God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

2.400

2.059

2.114
2.100
2.000

1.177
2.052
1.724

1.900
1.650
1.250
0
900

882
1.650
1.029
650
677

832
800
700
700
675
640
625
605

449
1.105
570
477
511
227
478
447

600
550
422
400

355
550
329
344

400

306

400

326

400
351
300

0
303
159

260
207
195

237
153
125

150
145
125
24.796

130
96
81
19.656

Uddannelse:
98 Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Uddannelse i alt

672
672

458
458

§2

Sygdomsforebyggelse:
99 Styrket indsats mod Mycoplasma
Sygdomsforebyggelse i alt

226
226

156
156

§4
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Svineafgiftsfonden i alt
Forskning og forsøg:
100 Automatisering af tarmområdet
101 Hyperfleksibel slagteteknologi
102 Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning
103 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed
104 Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
105 IKT-udvikling
106 Måleteknologi til slagterierne
107 Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse
108 Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring
109 Reduceret spredning af Salmonella
110 Ingrediensers betydning af kvalitet og sikkerhed
111 Vision til kødkontrol på svineslagterierne
112 Effektivisering og nytænkning af rengøring
113 Udnyttelse af detaljeret råvareviden
114 Fersk kød til det globale marked
115 Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv.
116 Semiforædlede produkter til sksport
117 Slagteri 2025
118 Optimereret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning
119 Adfærdsregulerende fodring af søer
120 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
121 Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA)
122 Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
123 Mindre og Godt buttede Polte (MGP)
124 Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF)
125 Soen i form fra faring til faring
126 Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
127 Foderets effekt på miljø
128 Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter
129 Foderets effekt på miljø
130 Optimering af økologisk produktion
131 IKT og produktionsstyring
132 It-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening
133 Billigere foder
134 Luftkvalitet
135 Gylleanlæg
136 En ekstra gris per kuld - ved optimeret management af IUGRgrise
137 Svinekød fokus på sundhed og kvalitet
138 Storhytter - forbedring og afprøvning
139 Optimalt brug af antibiotika
140 Nye mikrobiologiske metoder
141 Sund mor - sundt barn
142 Klima, ventilation og energi
143 35 grise pr. årsso
144 Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger
145 Billigere foder
146 N-keeper

60.827

56.139

3.247
2.247
1.338
1.228
1.018
923
917
884
884
696
682
669
645
645
601
594
594
566
543
543
509
505
478
456
451
407
407
373
339
0
339
339
289
0
0
0
285

3.247
2.247
1.338
1.228
393
923
917
596
884
696
682
669
645
645
601
594
594
563
543
543
509
505
478
443
451
230
407
373
339
305
49
179
289
289
289
289
282

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

210
197
10
170
255
170
170
150
221
137

210
186
180
170
162
160
157
150
141
137

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

147 Optimal foderstyrke diegivende søer
148 Øget sporbarhed
149 Effektivisering af pakkerier
150 Ny slagtesvinestald
151 Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød
152 Fremtidens produktionssystemer
153 Stop diarrebehandling
154 Sunde malkende søer 2020
155 Sunde malkende søer drægtige søer
Forskning og forsøg i alt
Afsætningsfremme:
156 Afsætningsfremme af svinekød - Japan
157 Afsætningsfremme af svinekød - England
158 Afsætningsfremme af svinekød - DK
159 Svinekød - Mad, måltider og ernæring
160 Statistik og prognoser
161 Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
162 Afsætningsfremme af svinekød - Sverige
163 Markedsdata og bearbejdning
164 Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af
prisdannelsen
165 Tværgående markedsudvikling
166 Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Afsætningsfremme i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
167 Afsætningsfremme af svinekød - Kina
168 Reduktion af dødelighed II
169 Det rigtige antibiotika
170 Udnyttelse af detaljeret råvareviden
171 Bedøvelse ved kastration
172 Nystaldseffekt
173 Glade grises helbred - en workshop
174 Foderets effekt på miljø
175 Billigere foder
176 Luftkvalitet
177 Gylleanlæg
178 Optimalt brug af antibiotika
179 Supplerende mælk til pattegrise
180 Sunde malkende søer 2020
181 Pattegrise, overlevelse og tilvækst
182 Luftrensningsteknologi
183 Optimal foderstyrke diegivende søer
184 Universel sundhedsovervågning
185 Navlebrok
186 Punktudsugning
187 Stop diarrebehandling
188 Sunde malkende søer drægtige søer
189 Løse søer i farestalden
190 Fremtidens produktionssystemer
191 Forbedring af sundhed hos svin / Grise med topmaver
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

0
119
102
170
71
243
0
68
0
27.104

136
119
102
82
71
70
63
61
26
26.637

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

4.875
1.358
1.018
886
743
679
441
407
272

4.868
1.324
1.012
886
642
648
397
380
272

§8
§6+7
§6+7
§6
§6
§6+7
§6+7
§6
§6

238
170
11.087

233
130
10.792

§6
§6

3.563
146
119
85
63
63
27
305
289
289
289
250
161
153
144
136
136
126
75
68
63
51
34
34
10
6.679

2.989
146
119
85
63
63
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

1.765
1.715
1.460
999
13

1.765
1.607
1.460
842
7

Ej statsstøtte
§9
§9
Ej statsstøtte
§4

5.952

5.681

2.518
900

2.518
826

§2
§4

Budget 2015

Note

Kontrol:
192 DANISH Produktstandard
193 Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol
194 Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan
195 Kontrol med vejning, klassificering og afregning
196 Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til
salmonellaovervågning
Kontrol i alt
Sygdomsforebyggelse:
197 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
198 Risikovurdering for fødevaresikkerhed og eksotiske
husdyrsygdomme
199 Forbedring af sundheden hos svin
200 Veterinært beredskab og information
201 Markedsadgang gennem videnopbygning og -deling inden for
fødevare- og veterinærområdet
202 Tarmsundhed
203 Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt
204 Universel sundhedsovervågning
205 Navlebrok
Sygdomsforebyggelse i alt

977
331
290

569
324
261

§4
§2
§6

223
170
0
0
5.409

223
160
126
75
5.082

§4
§4

Dyrevelfærd:
206 Sortering og anvendelse af hangrise
207 Farestier og –stalde til løsgående søer
208 Halebid og hele haler
209 Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvorfor virker det?
210 Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
211 Løbe-/kontrolstalde til løse søer
212 Supplerende mælk til pattegrise
213 Beskæftigelses- og rodematerialer
214 Alternativer til kastration
215 Hele haler uden halebid
216 Dokumentation af dyrevelfærd
217 Pattegrise, overlevelse og tilvækst
Dyrevelfærd i alt

1.034
569
407
398
372
204
0
204
141
94
48
0
3.471

1.034
480
407
398
264
204
161
112
141
65
48
32
3.346

§4
§4
§4
§4
§4
§4

Uddannelse:
218 Uddannelse og forskning på kødområdet
219 Professional Pig Practice
220 Forsknings- og uddannelsesindsats svinekød
Uddannelse i alt

509
374
170
1.053

509
371
170
1.050

§4
§4
§2

72
72

60
60

§2

Rådgivning:
221 Formidling af faglig viden
Rådgivning i alt

§4
§4
§4
§4
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Mælkeafgiftsfonden i alt

22.030

20.987

Forskning og forsøg:
222 Effektiv kontrol med smitsom mastitis
223 Nordisk fodereffektivitet
224 Opdatering og kortlægn. ammoniakemission
225 EVOP i store besætninger
226 Individuelle kraftfoderstrategier
227 Ernæring af den højtydende malkeko
228 Optimal mælkeproduktion med græs
229 Metagenomets betydning
230 Fasefodring med protein til malkekøer
231 Årsagssammenhænge for Mycoplasmabovis
232 Calcium i valleprocesser
233 Bæredygtig foderforsyning
234 Et gran salt
235 Bæredygtig anvendelse af procesvand
236 Bæredygtig anvendelse af procesvand
237 Pulseret ohmisk opvarmning
238 Er der plads til smør i en sund kost
239 Et gran salt
240 Anvendelse af in-line målinger
241 Leverikter og kvæg på fugtige arealer
242 Reduceret kvælstoffordampning
243 Mindre metanudslip med oregano i foderet
244 Ny opkoncentrationsteknologi
245 Rationsafgræsning med kvier
Forskning og forsøg i alt

1.712
1.625
1.444
1.291
1.184
902
789
549
541
441
419
394
380
357
357
327
321
286
276
259
242
234
135
127
14.591

1.712
1.625
1.444
1.291
1.184
902
789
549
541
441
419
367
380
357
202
0
321
286
276
259
242
234
135
127
14.083

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

Sygdomsforebyggelse
246 Overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af kvægsygdomme
Sygdomsforebyggelse i alt

3.202
3.202

2.884
2.884

§9

Afsætningsfremme:
247 Børn og skolemælk
248 Økodag 2015
Afsætningsfremme i alt

1.794
763
2.557

1.608
760
2.368

§7
§6

Rådgivning:
249 Nordisk avlsværdiberegning
250 Højere fodereffektivitet gennem avl og fodring
251 Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
252 Turbo på fremgang i NTM
Rådgivning i alt

560
509
407
204
1.680

560
509
393
190
1.652

§2+3
§2+3
§2+3
§2+3
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Pelsdyrafgiftsfonden i alt
Forskning og forsøg:
253 Rammeaftale med AU
254 Sundhed i vækstperioden - årsager til sygdom og forbrug af
medicin
255 Proteinbehov og omsætning hos mink
256 Projekt "Ernæring og næringsstofbehov hos mink"
257 Samarbejdsaftale mellem KF og KU vedr. forskning og udvikling
indenfor pelsdyrpatologi
258 Betydning af minktævens immunologiske kompetence omkring
fødsel og diegivning ved forekomsten af fedtede hvalpe
259 Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af sår hos mink
med henblik på udvikling af et klassifikationssystem til optimering
af sår management
260 Kompetenceudviklingsprogram i forbindelse med sygdom og
dødelighed hos mink i vækstperioden
Forskning og forsøg i alt
Sygdomsbekæmpelse:
261 Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink
Sygdomsbekæmpelse i alt

11.559

11.257

2.000
1.000

2.000
1.000

§4
§4

1.000
800
500

1.000
800
500

§4
§4
§4

500

198

§4

150

150

§4

100

100

§4

6.050

5.748

5.509
5.509

5.509
5.509

§9
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Økologisk Landsforening i alt
Afsætningsfremme:
262 Styrket afsætning af økologiske fødevarer i detailhandlen
263 Fokus på økologi i foodservice
264 Inspiration af kæder og grossister på eksportmarkeder til
markedsføring af økologi
265 Forbrugertillid som basis for markedsdrevet økologisk vækst
266 De Økologiske Høstmarkeder
267 Drejebog for økologisk mad i daginstitutioner
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning:
268 Den optimale platform for unge økologer
269 Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter
270 Økologisk Udviklings Tjek (ØUT)
271 Glutenfri økologi - fra muld til mund
272 Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion
(pECOSYSTEMS) - demonstration
Rådgivning i alt
Forskning og forsøg:
273 Jordforbedring med komposteret flis
274 Anprisning og udbredelse af viden om natur på økologiske
landbrug
275 Bæredygtige afgrøder til biogas
276 Sortsudvikling, ØKOSORT
277 Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion
(pECOSYSTEMS) - udvikling
Forskning og forsøg i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
278 Demonstration af nye økologiske løsninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

11.378

10.917

3.300
1.400
1.100

3.299
1.367
1.100

§7
§6
§7

979
810
350
7.939

975
810
350
7.901

Ej statsstøtte
§6
§6

600
600
182
36
6

489
542
168
31
6

1.424

1.236

500
300

458
296

§4
§4

275
226
54

275
203
48

§4
§4
§4

1.355

1.280

660
660

500
500

§2
§2
§2
§2
§2
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Udvalget vedrørende prioritering af særlige indsatser på
planteområdet "Konkurrencedygtig Planteproduktion" i
alt

10.485

9.899

5.485

4.952

§4

5.000
10.485

4.947
9.899

§4

Landbrug & Fødevarer i alt

8.000

7.864

Afsætningsfremme:
281 Udvikling af markedsområder udenfor EU
282 Udvikling af markedsområder indenfor EU
Afsætningsfremme i alt

7.200
800
8.000

7.101
763
7.864

Fjerkræafgiftsfonden i alt

6.234

5.649

Sygdomsforebyggelse:
283 Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
284 Sygdomsforebyg. og beredskab for ægproduktion
285 Tilskud til vaccination mod Newcastle disease
286 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
287 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
288 Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
Sygdomsforebyggelse i alt

568
442
399
253
237
230
2.129

562
427
399
215
204
30
1.837

336

336

333
245
186
158
134
134
115
96
58
1.795

333
245
186
158
134
134
97
96
58
1.777

Forskning og forsøg:
279 Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige
egenskab
280 Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
Forskning og forsøg i alt

Forskning og forsøg:
289 Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organole-ptiske
forandringer af ferske fjerkræprodukter
290 Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i
rugeægshøner og slagtekyllinger
291 Vurdering af Meyn Footpad Inspection System
292 Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger
293 Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
294 Fremtidens innovative fjerkræprodukter
295 Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger
296 Gødning på gulv og bånd
297 Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
298 Dysbakteriose hos slagtekyllinger
Forskning og forsøg i alt

§8
§7

§2
§2
§9
§9
§2+3
§4

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Afsætningsfremme:
299 Formidling om æg og sundhed
300 Markedsadgang Asien
301 Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina
302 Indsamling og formidling af udenlandsk viden
303 Oplysning og dialog om produktionen
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning:
304 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
305 Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK
306 Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i
ægproduktionen
307 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
308 Statistik for produktion af fjerkrækød
309 Årsager til dødeligheden i den økologiske ægproduktion anno
2015
Rådgivning i alt
Dyrevelfærd:
310 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
311 Dyrevelfærd inden for ægproduktionen
Dyrevelfærd i alt
Uddannelse
312 Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne
313 Styrket forskning, innovation og uddannelse
Uddannelse i alt

373
211
192
153
53
982

321
186
35
150
53
745

§6
§8
§8
§6
§6

229
211
174

229
211
134

§2
§2
§2

125
144
49

111
72
0

§2
§6
§2

932

757

119
92
211

112
77
189

§2
§2

51
48
99

37
23
60

§2
Ej statsstøtte

0
86
86

200
84
284

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
314 Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
315 Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Kvægafgiftsfonden i alt
Afsætningsfremme:
316 Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark
317 International afsætning af oksekød til tredjemarkedslande
318 Markedsinformation og statistik
319 Driver-analyse og branche workshops
320 International afsætning af oksekød i Sverige
321 Oksekødets miljømæssige bæredygtighed - kommunikation af
resultater
Afsætningsfremme i alt
Sygdomsforebyggelse:
322 Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme
323 Mycoplasma bovis i slagtekalvebesætninger
324 Overvågning via slagtedata
325 Årsagssammenhænge for Mycoplasma bovis
Sygdomsforebyggelse i alt

6.116

5.421

465
439
399
120
80
23

426
404
385
106
78
7

1.526

1.406

453

408

§9

426
235
90
1.204

318
235
90
1.051

§4
§2
§4

399
332
266

310
292
266

§4
§4
§4

§6+7
§8
§6
§6+7
§6
§6

Forskning og forsøg:
326 Strømlining og produktionsforbedring i slagtekalveproduktionen
327 Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt
328 Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk,
sundhed og økonomi
329 Innovativ detailpakning - optimering gennem nye gasblandinger
330 Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret
kødproduktion
331 Måling af fedtmarmorering for oksekød med god spisekvalitet
332 Udnyttelse af slagtedatasystemer for kvæg
333 Værktøj til beregning af mælke og kødproduktionens klimaaftryk
334 Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer
Forskning og forsøg i alt

213
150

213
150

§4
§4

106
62
61
32
1.621

106
62
0
31
1.430

§4
§4
§4

Kontrol:
335 Fødevaresikkerhed og veterinær forhold
336 Kontrol med vejning, klassificering og afregning
Kontrol i alt

984
236
1.220

984
192
1.176

319
80
399

225
0
225

§2
§4

Uddannelse
339 Styrket forskning, innovation og uddannelse - oksekød
Uddannelse i alt

13
13

13
13

Ej statsstøtte

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
340 Økologisk græskalv
341 Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
342 Hold sundheden inde og sygdommene ude - demo
Medfinans. af initiativer under EU-programmer i alt

80
36
17
133

80
26
14
120

Rådgivning:
337 Effektiv og lønsom naturpleje
338 QS til dansk oksekød
Rådgivning i alt

§2
Ej statsstøtte
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Madkulturen

2.000

2.000

Uddannelse
343 Food Careers
Uddannelse i alt

2.000
2.000

2.000
2.000

Forbrugerrådet TÆNK i alt

1.914

1.907

Afsætningsfremme:
344 Hvor kommer din mad fra?
Afsætningsfremme i alt

1.914
1.914

1.907
1.907

Frøafgiftsfonden i alt

1.800

1.670

668
161
149
978

668
161
149
978

§4
§4
§4

394
301

314
298

§2
§2

127
822

80
692

§2

1.525

450

1.525

450

1.525

450

Kartoffelafgiftsfonden i alt

1.100

1.018

Forskning og forsøg:
352 Sortsforsøg med stivelseskartofler
353 Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning
354 Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og gen-markører
355 Videnbase og spevialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
Forskning og forsøg i alt

400
350
200
150
1.100

359
320
191
148
1.018

Forskning og forsøg:
345 3030 i 2020 mere græsfrø med relativt mindre input
346 Frøavl af græsmarksbælgplanter
347 En ny spinatfrøsucces
Forskning og forsøg i alt
Rådgivning
348 3030 i 2020 mere græsfrø med relativt mindre input
349 Frøavlsrådgivning og sikring af ”mindre anvendelse” af
planteværnsmidler
350 En ny spinatfrøsucces
Rådgivning i alt

Bæredygtigt Landbrug
Forskning og forsøg:
351 Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til
vilkår for Nordeuropæiske konkurrenter på fødevareområdet
Forskning og forsøg i alt

Ej statsstøtte

§6

§4

§4
§4
§4
§2
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2015
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2015

Regnskab 2015

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Sukkerroeafgiftsfonden i alt

575

575

Forskning og forsøg:
356 Vækst og kulturteknik
357 Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
358 Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anv. af herbicider
359 Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug
360 Gødningsforsøg
361 Stedspecifik ukrudtsbekæmpelse med droner
362 Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
363 Forsøg med sorter
Forskning og forsøg i alt

162
114
69
64
53
52
33
28
575

162
114
69
64
53
52
33
28
575

Fåreafgiftsfonden i alt

525

403

Forskning og forsøg:
364 Betydning af ernæring i det føtale liv for fårs produktivitet
365 Afprøving af vædderlam til brug i produktionen
366 Vinterafgræsning af sletmarker hos kvægbrug
Forskning og forsøg i alt

125
85
50
260

125
84
0
209

§4
§4
§4

Rådgivning:
367 Dyrlægerådgivning
368 Videnindsamling og videnformidling
Rådgivning i alt

100
50
150

93
8
101

§3
§2

Afsætningsfremme:
369 Naturplejeinfo via QR-koder
Afsætningsfremme i alt

85
85

76
76

§6

Uddannelse:
370 Kursus for nye fåreavlere
Uddannelse i alt

30
30

17
17

§2

Foreningen Biodynamisk Jordbrug

377

377

Afsætningsfremme:
371 Vækst i det biodynamiske salg - aktiviteterne 2.0
Afsætningsfremme i alt

377
377

377
377

Danmarks Biavlerforening i alt:

360

360

Forskning og forsøg:
372 Pollendiversitet og næringskvalitet til bier
Forskning og forsøg i alt

360
360

360
360

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

§6

§4
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Promilleafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår
Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Promillemidler
Særbevilling og anden indtægt
Renter
Tilskud til fondsadministration
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Promillemidler - fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
II. Udgifter til formål i alt
Fondsadministration
Generel fondsadministration
Effektvurdering
Revisionsudgifter
Advokat
Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse
V. Administration i alt
VI. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Regnskab
2011

Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

2.597
232.800
0
38
250
235.685

1.852
208.486
0
0
250
210.588

5.609
232.800
0
0
238.409

11.703
232.800
1.270
0
245.773

19.253
232.800
7.373
-82
259.344

26.675
78.618
2.031
43.710
1.209
8.862
12.583
1.783
5.880
0

29.648
64.473
403
31.869
3.178
9.642
8.908
1.199
5.847
0

30.612
76.361
130
42.126
3.740
15.118
6.200
1.997
7.495
0

34.594
89.324
0
49.329
2.033
14.069
3.360
2.843
6.607
0

33.436
86.419
0
40.258
3.598
11.010
5.509
3.535
6.857
0

51.882

49.043

42.543

23.902

24.051

233.233

204.210

226.322

226.061

214.673

250
156
80
110
4
600

250
454
56
0
9
769

188
56
138
2
384

305
76
76
2
459

269
110
31
77
487

233.833

204.979

226.706

226.520

215.160

1.852

5.609

11.703

19.253

44.184

0,79

2,74

5,16

8,50

20,54

30

Promilleafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår
Beløb i 1000 kr.

Regnskab
2011

Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

VII. Supplerende oplysninger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
SEGES / Videncentret for Landbrug
Svineafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden
Pelsdyrafgiftsfonden
Økologisk Landsforening
Udvalget vedr prioritering af særlige indsatser
Landbrug & Fødevarer
Kvægafgiftsfonden
Fjerkræafgiftsfonden
Madkulturen
Frøafgiftsfonden
Forbrugerrådet
Kartoffelafgiftsfonden
Sukkerroeafgiftsfonden
Bæredygtig Landbrug
Fåreafgiftsfonden
Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Danmarks Biavlerforening
Københavns Madhus
Documentary.dk
3f Den Grønne Gruppe
Det Økologiske Råd
Tænketanken CONCITO
VII. I alt

91.639
60.911
30.123
12.587
9.414
7.000
8.236
7.217
1.760
1.525
1.040
560
520
300
101
300
233.233

79.848
57.958
18.945
12.809
10.254
8.000
2.234
6.124
1.709
1.763
1.010
544
99
300
1.916
75
103
519
204.210

82.594
56.470
30.012
15.289
10.438
8.000
7.905
7.000
1.800
1.812
1.100
575
525
350
1.829
400
125
98
0
226.322

83.861
55.754
25.177
12.982
12.439
7.937
7.996
6.632
6.105
1.800
1.597
1.100
575
451
383
325
947
226.061

77.780
56.139
20.987
11.257
10.917
9.899
7.864
5.421
5.649
2.000
1.670
1.907
1.018
575
450
403
377
360
214.673
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Note 1. Økonomiske analyser - Få inspiration til handling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, at landmanden via inspiration fra de økonomiske analyser formår at udnytte de produktionsøkonomiske potentialer fuldt ud og derigennem sikrer bedriftens overlevelsesevne og udviklingsmuligheder. I projektet analyseres og formidles de økonomiske udfordringer og muligheder på et stadigt mere
kvalificeret grundlag. Dette skaber motivation og inspiration hos den enkelte landmand til at træffe individuelle og bedriftsspecifikke beslutninger.
Projektets aktiviteter er opdelt i fire hovedområder, der alle har haft fokus på økonomien på den enkelte
landmands bedrift. Resultaterne er formidlet i artikelform og dokumenter på SEGES’ hjemmeside samt ved
møder, workshops, webinarer mv. Resultaterne er endvidere blevet spredt aktivt til landmænd og rådgivere
via hjemmesiden landbrugsinfo.dk. og vsp.lf.dk.
1. Analyser og beslutningsgrundlag på centrale produktionsøkonomiske udfordringer
For at landmanden i sin strategi og handlinger skal kende effekten og de økonomiske konsekvenser af tiltag,
har vi gennemført en række analyser af produktionsøkonomiske udfordringer:
- Der er i projektet analyseret de økonomiske konsekvenser af transport og driftstilpasninger med fokus på jordleje og transportomkostninger. Mange bedrifter består i dag af flere produktionsenheder,
så der er behov for overblik og viden omkring værdien af god logistik. I analysen er der bl.a. set på
transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Formidlingen af analysen har sat
fokus på værdien af god logistik og god arronderings betydning for økonomi og udviklingsmuligheder.
- I fjerkræproduktionen er lavere foderomkostninger en vigtig faktor, når der skal skabes en økonomisk rentabel produktion. Projektet har analyseret og synliggjort, hvilke faktorer og strategier, der
skaber de laveste foderomkostninger og hvilke potentialer, der kan indhentes.
- Inden for svineproduktionen er det vigtigt at kende energiomkostningerne – strøm og rumvarme - for
at sikre, at alle potentialer hentes. Projektet har undersøgt besætningsforskelle som funktion af
energikilder samt sammenholdt bedrifternes energiforbrug med en normberegning af det forventede
energiforbrug.
- Der er i øvrigt i projektet, i en række artikler m.m., sat fokus på centrale økonomiske udfordringer.
2. Strategisk udvikling af landbrugsbedrifterne
Der er under denne arbejdspakke bl.a. sat fokus på rammevilkårenes betydning for drift af et landbrug, på
forhold af betydning for landbrugsbedriftens strategi samt på at give landmanden og hans rådgivere viden og
overblik over, hvornår en investering er rentabel. Der er gennemført nedenstående aktiviteter:
- De produktionsøkonomiske konsekvenser af danske gødningsnormer er analyseret, ved en beregning af tabet for en gennemsnitlig heltidsbedrift og for alle heltidsbrug i perioden 2009-2014.
- Der er beregnet de økonomiske konsekvenser for landbrugsbedrifterne af vandområdeplaner med et
eksempel fra Mariager fjord. Beregningen synliggør konsekvenserne af vandmiljøplanerne for vurderingen af bedrifternes gæld og likviditet.
- Rentabiliteten i at investere i nye produktionsanlæg for malkekøer, smågrise og slagtesvin er beregnet. Beregningerne har vist om helt basal landbrugsdrift er rentabel, og dermed om landbruget er
konkurrencedygtigt under de nugældende forhold. Det er gjort ved at foretage beregninger for såkaldte ”barmarksprojekter”, hvor der investeres i nye, fuldt funktionsdygtige produktionsanlæg og anlægges realistiske, langsigtede forudsætninger for såvel indtægter som omkostninger.
- Der er afholdt webinars om brug af investerings- og rentabilitetsprogrammet INVE til vurdering af,
om en given investering er rentabel. Endvidere er der formidlet brug af INVE i en artikel.
- Der er lavet investeringsberegninger på markmaskiner.
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For at give et indblik i den aktuelle økonomi ved svineproduktion er der offentliggjort beregninger for
rentabiliteten i svineproduktionen.
Planteavlsbedrifternes likviditet og nettoinvesteringer i perioden 2010-2014 er analyseret, og der er
set på udviklingen i likviditet, andel af positive nettoinvesteringer og udviklingen i dyrket areal.
Der er udarbejdet rapporten ”Strukturudviklingen i dansk svineproduktion 2015” på baggrund af følgende analyser:
o Udviklingen i bedrifter med svin siden 1982 suppleret med handler ifølge Danmarks Statistik.
o Udviklingen i bedrifternes specialiseringsgrad.
o Analyse af søer pr. bedrift.
o Leverede svin pr. bedrift 2009-2014.
o Produktionsstørrelser for søer på lokalitetsniveau fra 2002-2013.
o Leverede svin pr. lokalitet fra 2009-2014 til danske slagterier opgjort via flyttedatabase.
o Projektet har synliggjort de produktionsmæssige og det økonomiske potentiale i fjerkræproduktionen.

3. Flerårige analyser og publikationer
Der er udarbejdet følgende analyser og publikationer i 2015:
- Prognoser for driftsgrenene – Kvæg, Svin og Planter - og hele sektorens indkomster i maj og september. I forbindelse med offentliggørelse af prognoserne er der afholdt to webinars.
- Der er gennemført et Landmandsbarometer i maj og november. I Landmandsbarometret er landmændenes aktuelle forventninger indhentet, analyseret og beskrevet.
- Priser og tekniske forudsætninger samt beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af budgetkalkuler er opdateret. Kalkulerne omfatter følgende områder: fjerkrækalkuler, grovfoderkalkuler, salgsafgrødekalkuler, kvægkalkuler og svinekalkuler – alle både for økologisk og konventionel produktion.
En række særlige forhold for hvert kalkuleområde er endvidere blevet beskrevet.
- Til understøttelse af udarbejdelse af budgetterne er der udsendt et notat om vejledende grovfoderpriser og et notat om prognosepriser samt et notat om Normtal for omkostninger 2016 i svineproduktionen, der kan tjene som inspiration til de priser, der budgetteres med i de kommende år.
- I perioden marts – juni er indkomne regnskaber opgjort og vægtet, hvorefter hovedtallene i de foreløbige regnskabsresultater er beregnet.
- Der er udarbejdet produktionsøkonomipjecer indenfor de tre produktionsgrene planteavl, kvæg og
svin.
- Produktionsøkonomi, Planteavl 2015 indeholder følgende:
o Analyser af dækningsbidrag Mark - opdelt på bedriftstype og jordtype
o Analyse af maskinomkostninger på planteavlsbrug
o Analyse af totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser
o Analyse af ti års udvikling i planteavlen
o Temartiklerne: 1) Beslutningsstøtte med risikostyring, 2) Hvordan finder jeg forbedringsmuligheder i planteavlen? 3) Arrondering og økonomi.
- Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 indeholder følgende:
o Analyse af totaløkonomi for mælkeproducenter
o Business Check Kvæg 2014
o Analyse af udviklingen i dækningsbidrag – malkekøer med opdræt
o Analyse af ti års udvikling i mælkeproduktionen
o Temartiklerne: 1) Afstand koster dyrt i grovfoderproduktionen, 2) Kan det betale sig at øge
ydelsen? 3) Send færre magre køer til slagteriet og 4) En sandvasker betaler sig – i nogle
besætninger.
- Produktionsøkonomi, Svin 2015 indeholder følgende:
o Analyse af produktionsøkonomi for smågriseproducenter, slagtesvinsproducenter og integrerede producenter
o Analyse af ti års udvikling i svineproduktionen
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Temartiklerne: Moderne griseringe - en økonomisk nødvendighed, Er din strategi fremtidssikret?

4. Analyser og værktøjer, herunder værktøjer til udpegning af potentialer
Der er udarbejdet en række analyser og ajourført en række værktøjer, der kan synliggøre potentialerne og
inspirere landmanden til, at disse kommer i spil:
- Der er udarbejdet driftsgrensanalyserne Business Check, hvor der er foretaget separate økonomiske
opgørelser for stald og mark. Resultaterne er differentieret efter produktionssystem, dyrerace, sædskifte og driftsform (konventionel henholdsvis økologisk). Resultaterne publiceres i hæfteform, som
den enkelte landmand eller rådgiver kan anvende til at sammenligne sine opnåede resultater i forhold til. Følgende Business Check er udarbejdet i 2015 på baggrund af økonomiske data fra 2014:
o Kvæg inkl. grovfoder
o Svin
o Planteproduktion
o Økologisk planteproduktion
o Slagtekalve
o Slagtekyllinger
o Rugeægsproduktion og ægproduktion.
- Landmænd og rådgivere er via en række artikler blevet informeret om brug af Business Check, Fraktilanalysen – et værktøj, der er godt at bruge til at sætte fingeren på, hvor bedriften evt. er udfordret,
og hvor den klarer sig godt.
- Der er i to artikler formidlet resultaterne fra Business Check om udvikling i økonomien i kornproduktionen og mælkeproduktionen.
- Der er afholdt et webinar om Business Check værktøjerne, herunder om brug af Business Check
hæfterne, Fraktilanalysen og Business Check regnearket.
- Værktøjerne ”Din Bundlinje Mark 2014” og ”Udbytter og Økonomi 2015” blev gjort klar til brug, så
landmænd og rådgivere kunne anvende værktøjerne til analyse, præsentation og benchmarking af
økonomi og udbytter i markbruget på baggrund af årsrapporterne for 2014 i regnskabsdatabasen.
- Der er informeret om fordelene ved benchmarking, som giver landmanden et overordnet økonomisk
billede af landbrugsbedriften både på virksomhedsniveau og på driftsgrensniveau. Benchmarking
bruges til hurtigt at udpege de områder, hvor der er plads til forbedringer.
- Skabelonen ”Aftale om handel med grovfoder” er blevet ajourført.
- Der er udarbejdet et regneark, der kan beregne økonomien i at gå fra to til tre gange malkning.
- For kvægbrug er økonomien sammenlignet ved lagring af korn i hhv. stålsilo, gastæt silo, plansilo, silopose og ved grovvarefirmaet.
- Der er redegjort for, hvordan valget af græsblandinger har indflydelse på både markdriften og foderplanen, og hvordan markens resultater påvirker foderplanens økonomi.
- På grund af den meget pressede indtjening i primærerhvervet har det været vigtigt at få klarlagt konkrete behov for indsatsområder, der har kunnet understøtte den enkelte landmand og dennes rådgivere, når der på baggrund af en økonomisk vurdering skulle fastlægges indsatsområder, der kunne
styrke bedriftens bundlinje. Som et led i at klarlægge behovene er en række lokale rådgivere blevet
inddraget. Der er udarbejdet et notat, der opsummerer indsatsområderne.
- Der er i en række artikler m.m. sat fokus på udvalgte indsatsområder på den enkelte bedrift. Artiklerne bygger på analyser og/eller gode erfaringer fra praksis.

Projektets resultater og effekter:
- Formidlet analyser og viden via møder og artikler.
- En række analyser af og artikler om produktionsøkonomiske og strategiske udfordringer og muligheder i primærproduktionen, som har kunnet inspirere den enkelte landmand i den daglige driftsledelse.
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Demonstration af og information om programmet INVE til rentabilitets- og investeringsberegninger
på bedriftsniveau.
En Strukturanalyserapport over svinesektorens udvikling.
Økonomiske informationer i form af pris- og indkomstprognoser, Landmandsbarometret, budgetkalkuler og foreløbige regnskabsresultater samt Business Check, der har kunnet understøtte den enkelte landmand i den økonomiske styring af bedriften.
Validerede datainformationer er brugt i analyser, budgetkalkuler, normer, nøgletal, værktøjer mv.
samt tolkning og formidling af disse, så den enkelte landmand har haft en god basis for at indhente
potentialerne på bedriften.
Produktionsøkonomipjecer indenfor kvæg, svin og planteavl.
Formidling af produktionsøkonomisk informationsmateriale, der har kunnet styrke bundlinjen hos den
enkelte landmand, via artikler, møder m.m. for landmænd og rådgivere.

Den enkelte landmand og dennes rådgivere har via projektet fået hurtigere og lettere adgang til produktionsøkonomiske informationer, herunder analyser, beregninger og vurderinger samt nøgletal, benchmark oplysninger og generel økonomisk information.
Det er vigtige grundlag, når strategier skal lægges, resultater tolkes, indsatser identificeres og potentialer
indfries. Samlet set vil det understøtte bedre økonomistyring og management i produktionen, hvilket vil bidrage til at forbedre den enkelte landmands bundlinje.
I forlængelse af, at den enkelte landmand opnår et bedre grundlag for økonomistyring og management i
produktionen, og dermed en forbedring af det økonomiske resultat vil den danske landbrugsproduktion fortsat blive udbygget og udviklet. Effektivisering af primærproduktionen og øget produktivitet vil forbedre landmændenes konkurrenceevne, hvilket vil forbedre eksporten og muligheden for at fastholde arbejdspladser i
erhvervet. Samlet set vil det komme erhvervet og samfundet til gode.
Note 2. Videnbase og specialrådgivning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at yde den enkelte landmand – enten direkte eller gennem den lokale rådgiver – adgang til den nyeste viden om produktionen og driftens teknologiske muligheder samt regler og rammebetingelser. Adgang til denne specialviden sikrer såvel den konventionelle som den økologiske landmand et solidt, fagligt beslutningsgrundlag for justeringer og nytænkning i forhold til produktionens gennemførelse og en
fortsat driftsøkonomisk og miljømæssigt optimal produktion.
AP. 1 Specialviden om planteproduktionen
Der er udarbejdet faglige anbefalinger, vejledninger, artikler og ydet specialrådgivning inden for en række
nye, aktuelle problemstillinger indenfor planteproduktion. Dette har givet den enkelte landmand mulighed for
at optimere planteproduktionen på bedriften.
Der er formidlet den nyeste viden inden for følgende hovedområder:
- Dyrkning af de enkelte landbrugsafgrøder og sorter samt tilpasninger i afgrøde- og sortsvalg som
følge af ændrede produktionsbetingelser. Tilpasningerne omfatter bl.a. omsåning af arealer med vintersæd som følge af vejrliget og angreb af havrerødsot.
- Inden for produktion af kvalitetsfoder på kvægejendomme er der formidlet viden til sikring af en god
etablering af græs, majs og roer, hvilket er meget afgørende for at opnå et godt høstresultat. Der har
været speciel fokus på sortsvalg og såning af majs. Andre emner har været tilpasningen af majsarealerne til den kølige sommer med bl.a. forholdsregler ved kemisk ukrudtsbekæmpelse ved vanding
af dårligt udviklede planter. Skadevolderne øjeplet og majshalvmøl har fordret information omkring

35

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015

-

-

-

-

-

sortsvalg og bekæmpelsesmuligheder. Der er endvidere informeret om en handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af de uønskede ukrudtsarter af brandbæger i dyrefoder.
Der er opdateret en aftale om opbevaring af husdyrgødning og afgasset biomasse. Der er også gennemført en undersøgelse af emissionen og depositionen af atmosfærisk kvælstof i Danmark.
Der er gennemført en statistisk behandling af resultaterne fra markforsøg med stigende mængder
kvælstof, hvor årets resultater er sammenholdt med de foregående års forsøgsresultater. I den statistiske behandling inddrages udover udbytte også kvalitetsparametre som protein og foderværdi. Den
statistiske behandling gennemføres også med henblik på indstilling af normer for afgrødernes kvælstofbehov til NaturErhvervstyrelsen. Endvidere er behovene for andre næringsstoffer løbende blevet
opdateret.
Der er formidlet viden om optimering af anvendelsen af de ca. 200 forskellige planteværnsmidler på
det danske marked. Der har bl.a. været fokus på forebyggelse af angreb af skadevoldere gennem
kendskab til deres udbredelse og biologi. Der har også været fokus på den korrekte opbevaring,
håndtering og anvendelse af planteværnsmidler og herunder eksempelvis en strategi for middelskifte
for at forsinke udviklingen af resistens.
Inden for planteværn er der formidlet ny international viden om bl.a. en prognose for angreb af rapsjordlopper baseret på svenske undersøgelser, tyske erfaringer med resistensudvikling hos glimmerbøsser og rapsjordlopper, angreb af kålbrok i resistente rapssorter i Tyskland og potentielt i Danmark samt en engelsk temperaturmodel til optimering af eventuelt sprøjtetidspunkt for bladlus som
overfører havrerødsot.
Der er rapporteret om fund af nye skadegørere i Danmark som en rodbrandsvamp i ærter og hestebønner, en ny rustsygdom i rajgræs samt en ny svampesygdom i vintersæd.
I vækstsæsonen er der løbende informeret om udviklingen i det aktuelle behov for bekæmpelse af
skadevoldere. Disse anbefalinger og vejledninger har bl.a. bygget på den diagnosticering, der er foretaget i ”Skadestuen” for sygdomme på plantemateriale indsendt fra hele landet.
Der har været formidlet omkring muligheden for brændstofbesparelse ved pløjefri dyrkning og ved
anvendelse af RTK-GPS.
Der er indsamlet og formidlet viden om anvendelsen af data fra satellitter og fra droner til gradueret
kvælstoftildeling.
I en lang række af ovenstående aktiviteter har der indgået økonomiske konsekvensberegninger som
eksempelvis omkring arrondering, høst og transport.

AP. 2 Specialviden om produktion, rammer og krav
Der er formidlet den nyeste viden og vejledning til landmænd og rådgivere vedrørende følgende erhvervsjuridiske områder:
- Ændringen af landbrugsloven samt optimering af finansiering generelt og specifikt i forhold til forpagtning.
- Udenlandske medarbejdere og praktikanter på landbrugsbedrifterne, hvor der var en del ændringer
af reglerne pr. 1. januar 2015.
- Konsekvenser af sagen vedr. støtte til de såkaldte ”lufthavnsarealer”.
- Beskrivelse af reglerne vedr. passivitet og bortfald af tilbagebetalingskrav.
- Juraen bag BAT-reglerne – de grundlæggende begreber og processer.
- Rækkeviden af de EU-retlige forældelsesregler på enkeltbetalingsområdet – herunder udarbejdelse
af en skematisk oversigt.
- Overdragelse af betalingsrettigheder, ændringer i fællesskemaet (indlysende fejl), grundbetaling på
vandlidende brak- og græsmarker og tilbagebetaling af ulovligt opkrævet krydsoverensstemmelser
(to meter bræmmer).
- Formidling af information og specialrådgivning vedrørende direkte arealstøtte og herunder grundbetaling, betalingsrettigheder, fællesskemaet, NaturErhvervstyrelsens tast-selv service, krydsoverensstemmelse, MiljøFølsommeOmråder samt den praktiske håndtering af reglerne. Dette var specielt i
fokus efter den nye landbrugsreform.
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AP. 3 Specialviden om husdyrproduktion
Der er ydet specialrådgivning omkring en række overordnede emner som: grises respons på ændrede niveauer af råprotein/aminosyrer og fosfor, vækstfunktioner - herunder optimering af fodertildeling og optimal
leveringsstrategi, fodermiddelvurdering - herunder søgen efter nye og billigere råvarer, samt implementering
af foderhygiejnedirektivet. Specifikt kan fremhæves:
-

-

-

-

-

-

Et vigtigt værktøj til optimering af foder og dermed reduktion af foderforbrug, næringsstofudskillelse
og foderomkostninger er en fodermiddeldatabase (kaldet ”Fodermiddeltabellen”). Den er ajourført
med fodermiddelværdier og udbygget med:
Et planlægningsværktøj til analysestrategi (antal analyser) i form af beregning af konfidensintervaller
ud fra et valgt antal analyser.
Et forbedret blandings-genberegningsværktøj til en hurtig vurdering af, om en aktuel foderblanding
opfylder det lovede næringsstofindhold.
en foderenhedsberegner, som kan omregne et analyseresultat, hvorpå der ønskes beregnet foderenhedsindhold ud fra enten målt EFOS i eller ud fra I-faktor (som anvendes ved kontrol af energiindhold i Foderstofkontrollen).
En tabel, hvor indholdet af seks fodermidler (som brugeren vælger) vises i kolonner ved siden af
hinanden.
Tabeller over de seneste års kornværdier.
Råvarepriser er overvåget ved ugentlig indsamling af dagspriser på fodermidler fra 4-5 leverandører.
Ca. 25 gange i løbet af året blev der på baggrund heraf optimeret seks forskellige foderblandinger og
resultatet blev distribueret ugentligt pr. mail til interessenter i SEGES, Landbrug & Fødevarer samt
rådgivere. Denne overvågning af råvarepriser har bl.a. bidraget til en løbende vurdering af behovet
for evt. ændringer i næringsstofnormer med henblik på, om de er økonomisk optimale.
Normer for Næringsstoffer blev revideret i april og november 2015. Som baggrund herfor blev den
nyeste litteratur vedr. protein og aminosyrer til smågrise og slagtesvin gennemgået med henblik på
revurdering af aminosyreprofilerne. Ligeledes opdateredes produktionsfunktionerne (dvs. svinenes
forventede respons på ændrede normer for råprotein, aminosyrer og fosfor) på baggrund af forsøg
med slagtesvin og smågrise. Resultaterne blev indbygget i et regneark, som er anvendt til beregning
af økonomisk optimale normer ved aktuelle foderpriser, men forskellige scenarier for råprotein/aminosyrer og noteringsmaske.
I analysemetodeudvalget er sket en omlægning af kontrollen med danske laboratorier, så de danske
laboratorier deltager i de internationale ringanalyser for generelle analyseparametre. Det betyder, at
de få danske laboratorier bliver vurderet i forhold til mange internationale laboratorier, og at metodeudvalget forholder sig til de danske laboratoriers performance i forhold til andre europæiske laboratorier for de generelle analyser. De danske ringanalyser styret af fødevarestyrelsen koncentrerer sig
om de specielle danske analyser til kontrol af energi samt enkelte udvalgte analyser, når dette skønnes nødvendigt. Videncenter for Svineproduktion overvåger løbende to kommercielle laboratoriers
og fødevarestyrelsens niveau på en række analyser, som i år har påpeget et skred i et par analyser,
hvilket giver anledning til et samarbejde mellem de involverede parter om at harmonisere metoder.
Der er i årets løb udviklet nye funktioner til at forudsige kødprocent afhængig af den valgte foderkurve, og disse er implementeret i et regneark, som er stillet til rådighed for foderrådgivere.
På hesteområdet har projektet haft fokus på at formidle hestevelfærd og hestehold under rammer i
forandring. Indsamling af viden er foretaget omkring de forhold, der påvirker hestens velfærd ligesom
hestehold under moderniserede opstaldningsforhold. Forandrede rammer har haft betragtelige konsekvenser for hestehold, hvilket har affødt et stort behov for konkret og brugbar vejledning på området. Under projektet er denne rådgivning således leveret via en udbredt gratis telefonrådgivning, foredrag samt udbredelse på diverse elektroniske medier.
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Projektets resultater og effekter:
Der er formidlet ny specialviden, som sikrer, at den enkelte landmand har baggrund for at foretage en tilpasning af sædskifte og dyrkningssystemer, der bidrager til udbyttefremgang i planteproduktionen på et bæredygtigt grundlag såvel økonomisk som miljømæssigt.
- Gennem formidling af specialviden om rammer og krav enten direkte til landmanden eller via rådgiverne kan der hurtigt tages højde for forholdene i den daglige drift.
- Normer for næringsstoffer blev revideret i april og november 2015, hvilket anvendes af rådgivere og
foderstofvirksomheder. Tilhørende baggrundsnotater er udgivet.
- Der er ydet specialrådgivning på flere potentielt nye fodermidler samt foderlovgivning
- Rådgivere har fået et værktøj til valg at foderkurve på basis af forudsigelse af kødprocent og effekt af
forskellige afregningsmasker.
- Værktøj til planlægning af analysestrategi og genberegning af blandinger mv. er stillet til rådighed.
Både konventionelle og økologiske landmænd sikres et bredt spekter af aktuel og lettilgængelig viden, der
understøtter en faglig og bæredygtig udvikling af den enkelte landbrugsbedrift. Desuden vil den nye specialviden danne basis for, at den enkelte landmand har et godt udgangspunkt for såvel i den daglige drift som i
et strategisk perspektiv at planlægge en helhedsorienteret, driftsøkonomisk og miljømæssig optimal produktion. Spændvidden af resultater sikrer, at den enkelte landmand har fået mulighed for at tilegne sig et solidt
fagligt beslutningsgrundlag for justeringer og nytænkning i den daglige drift.
Med udgangspunkt i rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen er der basis for en optimering af produktionen, der sikrer en forbedret rentabilitet. Det vil skabe værdi og vækst for den enkelte landmand, følgeerhvervet og samfundet generelt, hvilket vil bidrage til at fastholde arbejdspladser. Fortsat fokus på optimering af anvendelsen af næringsstoffer og planteværnsmidler vil sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.
Note 3. Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre landmænd lettilgængelig viden om sammenhængene mellem de krav, der findes inden for miljø, natur, arealtilskud, mark- og gødningsplanlægning, og de tilhørende regler og reguleringer, der skal indgå i de daglige og i de mere langsigtede beslutninger på såvel økologiske som konventionelle landbrugsbedrifter.
Projektets aktiviteter:
1. Samspil mellem regler og formidling af viden om nye regler
Der er via artikler formidlet viden om nye regler vedr. miljø, arealtilskud, og mark- og gødningsplaner. Hvor
der var sammenhæng til eksisterende regler, er muligheder og udfordringer i samspillet mellem reglerne
blevet analyseret, så landmænd og konsulenter har haft de bedste forudsætninger for at have overblik over
et meget stort og komplekst regelsæt.
Der blev foretaget en studietur til Holland. ”Dutch Nitrogen Tour”, hvor der er udvekslet erfaringer med hollandske eksperter om, hvordan man i Holland får reglerne til at spille sammen på oplandsniveau.
2. Miljø, areal og andre tilskudsordninger
En væsentlig del af aktiviteterne er gået på at få overblik over og formidlet viden om muligheder og samspillet mellem eksisterende og nye tilskudsordninger inden for landbrugs- og miljøområdet.
Der er givet en række eksempler på, hvornår det vil være relevant at benytte de tilgængelige ordninger, og
det er beskrevet, hvilke krav der skal opfyldes for at gør brug af ordningerne. Der har været en dialog med
relevante myndigheder i forbindelse med afklaringer af den konkrete forståelse og betydning af de krav, der
er gældende for landbrugsproduktionen i relation til miljø- og arealtilskud.
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3. Mark- og gødningsplanlægning
Der er formidlet viden om regler og muligheder vedrørende gødskning og efterafgrøder, og de nye muligheder for, at de forskellige virkemidler kan substituere hinanden, er beskrevet, så landmanden bedst muligt kan
optimere driften, under hensyntagen til de muligheder og begrænsninger reglerne for mark og gødningsplanlægning giver.
Der er blevet formidlet viden om, hvordan de forskellige regelsæt omkring gødskning, grundbetaling og den
grønne komponent kan implementeres og optimeres på landmandens bedrift.
4. Husdyrgodkendelsesordningen
Der er formidlet viden om husdyrgodkendelsesordningen med fokus på de faglige og juridiske problemstillinger i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Der er arbejdet med en mulig ny emissionsbaseret
miljøgodkendelsesordning, hvor anlæg og arealer adskilles. Det var oprindeligt politisk besluttet, at en ny
regulering skulle træde i kraft i august 2016. I forbindelse med vedtagelse af regeringens 16 punkts-plan er
datoen for implementering udskudt til 2017. Den nye regulering har derfor ikke været så fremskredet, at det
har været muligt at formidle i så stort omfang som oprindeligt planlagt.
Der er afholdt tre møder med natur- og miljøchefer, hvor emissionsbaserede miljøgodkendelser blandt andet
blev drøftet.
Relationen mellem ammoniak, skov og natur i relation til miljøgodkendelse af husdyrbrug er analyseret, og
der er udarbejdet to omfattende rapporter, der blandt andet sætter fokus på de vigtigste faktorer, der har
betydning for naturtilstanden og udfordringen med kvælstof og dens betydning for miljøtilstanden.
Derudover er der formidlet viden af en række afklaringer vedr. natur og 3 natur i relation til husdyrbrug og
gødskning af 3 arealer.
5. Randzoneloven
Afklaringer og konkret håndtering af randzoneloven er løbende blevet formidlet til konsulenter og landmænd.
I forbindelse med vedtagelse af regeringens 16 punkts plan blev randzoneloven fjernet og krav om randzoner er ikke længere gældende.
6. Indsatsplaner for drikkevand
Der er givet fagligt indspil og formidlet viden til landmænd, der har jord i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), og til rådgivere, der arbejder med indsatsplaner for drikkevand, og der er blandt andet arbejdet
med case-områder ved Beder i Aarhus Kommune og indsatsplaner for Skanderborg Kommune.
Vejledningen om indsatsplanlægning, der blev udgivet første gang i 2014, er blevet revideret og opdateret
med ny viden. Der er holdt møder med rådgivere, der arbejder med beskyttelse af drikkevand og dialogmøder med Naturstyrelsen for blandt andet at få sparring på vejledningen.
7. Naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven
Der er udarbejdet afklaringer af nye fortolkninger, samt afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, og der er
fortaget juridisk og faglig analyse af konsekvenserne og rækkevidden af de nye administrative tolkninger og
afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.
8. Nye aktuelle udfordringer
Der er blevet formidlet faglig viden og arbejdet med følgende nye aktuelle udfordringer
- Vedligehold af rørledninger.
- Kriterier for nedlæggelser af veje og stier i det åbne land
- Landzonetilladelse og master til videoovervågning
Projektets resultater og effekter:
Der har været stor effektivitet i projektet og omfattende formidling af viden i form af analyser og artikler, som
dermed godt og vel har levet op til det lovede minimumsniveau.
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Projektet har stor effekt på landmændenes muligheder for at få korrekt tilskud og få optimeret markplanerne
m.m., så lovgivning og tilskud sikres, hvilket er vigtig for at landmanden kan få det optimale økonomiske
udbytte. Bedre bundlinje for landmanden giver mulighed for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i
landbrugserhvervet. En faglig god miljøgodkendelsesordning, vil alt andet lige kunne medvirke til hurtigere
tilladelse til opførelse af nye stalde og anvendelse af ny teknik til gavn for landbrugets miljøregnskab.
Note 4. Demonstration af helhedsorienterede og målbaserede tiltag i grovfoderproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at demonstrere og formidle ny viden, der forbedrer kvaliteten og reducerer omkostningerne ved fremstilling af grovfoder, hvilket samlet set skal fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig
kvægproduktion på den enkelte kvægbedrift. I forbindelse med projektet er der iværksat en række aktiviteter,
der understøtter, at der på den enkelte bedrift kan iværksættes helhedsorienterede og målbaserede tiltag
Projektets aktiviteter:
1) Opsamling af erfaringer og ideudveksling fra erfa-grupper og ”Grovfoderskolen”
- Workshop om forbedring af konceptet ”Grovfoderskolen”
- Beregning af lagertab på bedrifterne i Grovfoderskolen 2012-2014
2) Demonstration af management- og beslutningsstøtteværktøjer
- Rådgiverplatformen
o Opdatering af værktøjer og beskrivelser af rådgivningsmetoder
2. Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
- Udtagning af prøver til bestemmelse af tørstofindhold forud for høsttidspunkt
- Udtagning af prøver fra kernemajs til bestemmelse af vandindhold
- Justering af høstprognoserne for kløvergræs, majshelsæd, kolbemajs og kernemajs
3. Scenarieberegninger med planlægningsværktøjet ”Foder-Mark-System”
- Kursusdag for rådgivere
- Support på programafvikling
- Review på scenarieberegninger og handlingsplaner
- 18 Scenarieberegninger samlet i et ark til brug for et bedre grundlag for udarbejdelse af driftsgrensanalyser og budgetkalkuler
3) Digital produktionsstyring af grovfoderproduktionen
1. Demonstration af nytteværdi ved brug af nye værktøjer inden for registreringer af udbytter, foderforbrug og lagerstyring
2. Dialogmøder med maskinstationer
3. Indlæg på temadag på én af bedrifterne
4. Udarbejdelse af ”Best Practice” for registrering af udbytter
4) Formidling og videndeling

1. Formidling af ny viden om grovfoderproduktion generelt - herunder blandt andet dyrkning af
græs og græsmarker, som er under løbende udvikling
2. Afholdelse af Grovfoderekskursion
Projektets resultater og effekter:
Arbejdspakke 1: Opsamling og idéudveksling fra erfa-grupper og Grovfoderskolen
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-

Liste med opsamling af erfaringer og resultater til den fremtidige udvikling og markedsføring.

Arbejdspakke 2: Demonstration af management- og beslutningsstøtteværktøjer
- Opdaterede skabeloner og beskrivelser af rådgivningsmetoder vedrørende grovfoderproduktion
- Demonstration af nytteværdi ved brug af værtøjet FMS (FoderMarkSystem)
- 18 FMS-beregninger af fremstillingspris på grovfoder
- Mere præcise prognoser og bedre beslutningsgrundlag for rettidig høst af kløvergræs og majs.
Arbejdspakke 3: Digital produktionsstyring af grovfoderproduktionen
- Demonstration af udbyttemåling på markniveau på fire udvalgte bedrifter.
- Automatisk udbytteregistrering via finsnitteren gav tilbagemelding umiddelbart efter hver slæt, mens
bedrifterne med manuel registrering ofte skulle vente op til måneder.
- Klar anbefaling af, at udbytterne skal registreres, så snart afgrøden er høstet på marken. Det samme gælder for foderforbruget, som vi i fremtiden bør integrere i it-værktøjer fra SEGES.
- Lokalisering af barrierer og problemstillinger via tæt dialog med de to tilknyttede maskinstationer
- ”Best Practice” til fremtidig kvalitetssikring af udbytternes vej fra finsnitter til lagersystem.
Arbejdspakke 4: Formidling og videndeling
- 11. Grovfoderekskursion med demonstration af den nyeste teknologi og viden med 700 deltagere.
- 12. En lang række aktuelle faglige artikler om grovfoder på SEGES’ hjemmeside og i fagpressen.
De tilgængelige rådgivnings- og managementværktøjer er forbedret og gjort mere tilgængelige.
Resultaterne fra projektet medvirker til at forbedre kvægbrugets konkurrenceevne og reducerer miljøpåvirkningen pr. produceret enhed. Dette vil bidrage til at fastholde eller øge beskæftigelsen i kvægbruget.
For erhvervet forventes det, at effekten vil udgøre mellem 500 og 1.500 kr. pr. årsko, som fremkommer ved
bedre management, lavere enhedsomkostninger og ændret foderforsyning.
Det er lykkedes at realisere de i ansøgningen definerede mål. Vi er kommet til erkendelse af, at det er vanskeligt at implementere rådgivningstiltag blandt rådgivere, der i forvejen har en travl arbejdsdag. Ved den
anvendte metode med demonstration af udarbejdelse af rapporter er vi kommet tættere på muligheder og
udfordringer ved udbredelse af rådgivningstiltag.
Note 5. Naturen i landbruget - og landbruget i naturen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre, at den enkelte landmand har et solidt, fagligt grundlag inden for natur- og arealforvaltning til at iværksætte tiltag og tilpasse produktionen mest hensigtsmæssigt ud fra de givne rammebetingelser. Det skete ved at demonstrere, rådgive og videreformidle ny videnskabelig og praktisk viden om
natur, arealforvaltning og regler på området.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Demonstrationer inden for natur og miljø
Viden ud til landmænd om mulighederne i plejegræsordningen
Information via artikler og møder om muligheder i ordningerne og afklaringer af regler. Faglige indspil til forenkling af tilskudsordningen er afgivet, og der er informeret om de vigtige ændringer der har været i ordnin-
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gen i 2015. Der er foretaget opfølgning på en analyse, der er udarbejdet af Naturstyrelsen, SEGES og NaturErhvervstyrelsen, af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever med at udføre naturpleje.
Der er informeret om regler m.m. på erfa-møde for rådgivere, samt på workshops. møder m.m.
Naturplan Danmark
Information om de tiltag, der igangsættes som opfølgning på Naturplan Danmark. Faglig dialog omkring mål
og virkemidler via deltagelse i møder, workshops mm. Det faglige grundlag og de økonomiske konsekvenser
for gennemførsel af forbud mod gødskning og sprøjtning af 3 arealer er bl.a. belyst.
Biodiversitet
Studietur om biodiversitet blev gennemført som en del af en større studietur til Irland. Studieturen blev afholdt med deltagelse af lokale landbrugsrådgivere m.fl. Desuden har der været besøg hos 5 landmænd, for
at snakke med dem om deres forhold og holdninger, samt erfaringer med at sikre bevarelse af særlige arter.
På baggrund af interviews er der udarbejdet en pjece om biodiversitet. Der er afholdt ekskursion for universitetsstuderende. Der har desuden været deltagelse i en række møder hvor biodiversitet blev diskuteret.
Natura 2000 og habitatdirektivet
Der er informeret bredt ud omkring nye initiativer i forhold til Natura 2000-områderne. Præsenteret samarbejdsmodeller for naturpleje i Natura 2000-områder, samt lave omtale af evalueringen af EU’s Naturbeskyttelsesdirektiv (Fitness check). Der er udarbejdet en guideline/læsevejledning med anvisninger på afgivelse af
høringssvar til Natura 2000-planerne. Der har været indlæg om Natura 2000-planerne på en temadag for
rådgiverne, så de har et godt grundlag for at rådgive landmændene.
Naturtiltag i agerlandet
Planlagt og afholdt en temadag for rådgivere og landmænd om markvildtstiltag. På baggrund af interview er
der udarbejdet en pjece ”Planlægning af naturtiltag”, samt udarbejdet 3 faktaark. Desuden deltagelse i flere
møder, workshop og konferencer, hvor formålet bl.a. har været at komme med indspil til forenkling af regler,
samt at udveksle erfaringer om natur- og vildtvenlige tiltag.
Vildtvenlig høst
Gennem en undersøgelse er der indhentet praktiske erfaringer i form af afprøvning af vildtbom og videreformidlet erfaringerne herfra. Der er udarbejdet en artikel og et faktaark er opdateret.
§3 beskyttet natur
Der er afholdt møder, ekskursioner og temadage hvor §3 har været et diskuteret emne. Der er udarbejdet
faktaark og flere artikler. Desuden er der lavet en vejledning med procedurer der bør følges, hvis der opstår
uoverensstemmelser. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan driftshistorien på potentielle §3 arealer
kan dokumenteres eller sandsynliggøres med særlig fokus på fersk eng og luftfototolkning. Der er udarbejdet
et faktaark til landmænd om, hvad de skal være opmærksomme på Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan driftshistorien på potentielle §3 arealer kan dokumenteres, samt et diskussionsoplæg om, hvordan der
sikres et mere videnskabeligt grundlag for registrering af natur.
Ny natur og pleje af eksisterende natur
Der er indsamlet konkrete eksempler på landmændenes frygt for at naturområder vil give restriktioner for den
øvrige produktion, og eventuelle konsekvenser ved at etablere ny natur er blevet belyst. Der er ligeledes set
på, hvilke barrierer der eventuelt er for landmænd, der via naturpleje forbedrer eksisterende natur.
Undervisning i natur på landbrugsskoler
Der er foretaget en undersøgelse af, hvor meget naturpleje og naturforvaltning indgår i undervisningen på 5
landbrugsskoler. Der er afholdt en faglig temadag for landbrugsskolelærere om naturpleje, samt udarbejdet
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undervisningsmateriale, som landbrugsskolelærerne kan bruge direkte i deres undervisning. Der er desuden
holdt oplæg for eleverne på en landbrugsskole.
Arbejdspakke 2 - Udfordringer og optimering i samspillet mellem landbrug, natur og arealforvaltning
Studietur til udlandet
- Planlagt og afholdt 3 dages studietur til Irland. På turen blev der indhentet inspiration og ny viden om
hvordan Irland håndterer problemstillingen omkring rammevilkår, støtteordninger og faglige udfordringer mellem natur og landbrugsproduktion. Turen blev udbudt så andre interesserede kunne deltage. Derfor deltog både lokale landbrugsrådgivere og ansatte i NaturErhvervstyrelsen. Turen gav
anledning til gode diskussioner og erfaringsudveksling. Efterfølgende blev der udarbejdet en artikel
om erfaringerne fra den irske naturforvaltning.
Gennemførsel af sessioner til Plantekongressen 2015
- Planlægning af 7 sessioner (16 indlæg) inden for kategorien ”Natur” på Plantekongressen 2016. Finde oplægsholdere, koordinering af indlæg, korrekturlæsning på kongresbilag mm.
Regelafklaringer vedr. en lang række arealforvaltningsmæssige spørgsmål
- Deltagelse i forskellige møder for at sikre bedst mulig viden om landmandens rammebetingelser.
Udgivelse af artikler der på forskellig vis har været med til at sikre, at landmænd og rådgivere kan
være opdateret på nyeste viden inden for natur- og arealforvaltning.
Krydsoverensstemmelse
- Information om KO via artikler og via møder.
Nye udfordringer
- Information om aktuelle uforudsete emner. Herunder en opdateret publikation om pil samt faktaark
om ulve i Danmark. For at understøtte den lokale rådgivning i deres arbejde med natur´- og arealforvaltning, er der planlagt møder hos 3 lokale rådgivningsvirksomheder, hvor videnshuller og nye behov er blevet afdækket. Mødet er gennemført hos 2 rådgivningsvirksomheder, men måtte udskydes
til januar 2016 det sidste sted.
Bedre samspil mellem natur, biodiversitet og landbrugsproduktion i kommuneplanlægningen.
- Workshop med deltagelse fra 5 kommuner og 4 landbrugsrådgivningscentre. Workshoppen gav anledning til gode diskussioner og nye netværk. Erfaringerne er formidlet ud til forskellige målgrupper
via artikler i fagtidsskrift og medlemsblade.

Projektets resultater og effekter:
Formidling af faglig viden til gavn for landmanden
- Der er indsamlet og formidlet viden til landmanden, der derved er sikret et solidt, fagligt grundlag inden for natur- og arealforvaltning til at iværksætte tiltag og tilpasse produktionen bedst muligt ud fra
de givne rammebetingelser.
- Der er afholdt workshop, temadage, studietur mm, hvor helt centrale aktører har været med til at diskutere problemstillingerne omkring natur- og arealforvaltning. Der er påpeget faglige, juridiske og
økonomiske problemer og foreslået løsninger.
- Der er udarbejdet artikler, pjecer, faktaark, retningslinjer, vejledninger mm, der alle er med til at skabe klarhed og inspiration i forhold til, hvad landmændene kan gøre for at etablere og pleje natur i
samspil med en effektiv landbrugsproduktion.
- Der er formidlet viden om nye bekendtgørelse og tilskudsordninger.

43

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
Tilgængeligt og opdateret, let forståligt faglig og juridisk information er afgørende for at hhv. landmænd og
rådgivere kan være opdateret på nyeste viden – og dermed vide, hvordan de skal agere for at kunne iværksætte nye tiltag og tilpasse produktionen mest hensigtsmæssigt ud fra de givne rammebetingelser inden for
natur- og arealforvaltning.
Mere natur samt større sikkerhed for samspillet mellem natur og landbrugsproduktion
- Ved at være opdateret på natur- og arealforvaltningsområdet kan landmændene hjælpes til at søge
de mest optimale tilskudsordninger. Dermed har projektet medvirket til at styrke indsatsen for at gøre
naturpleje til en rentabel driftsgren. Desuden har der i projektet været fokus på, hvilke naturmæssige
gevinster det giver, når landmænd udfører naturpleje. Landmænd er også i projektet blevet informeret om, samspil mellem regler mellem natur og produktion, så de på et oplyst grundlag kender de juridiske og økonomiske konsekvenser heraf.
Projektet har givet megen ny og opdateret viden på en lang række områder inden for emnet. Via projektet er
der formidlet meget værdifuld viden om projektets emner ud til en meget stor gruppe af primært landmænd,
men også landbrugsrådgivere og en lang række andre interessenter. Landmændene kan være med til at
pleje eller skabe mere natur og biodiversitet. Dette vil udover at glæde den enkelte landmand – også være
med til at skabe et bedre image for landbruget som helhed. Endvidere vil samfundet også få glæde af landmændenes naturindsats, idet det vil skabe mere og bedre natur, som borgerne enten direkte kan benytte
eller glæde sig over ved at være bevidste om indsatsen.
Note 6. Økonomistyring som beslutningsunderstøttende værktøj
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle nye værktøjer og metoder, der bl.a. med udgangspunkt i bedriftens løbende
økonomistyring kan medvirke til beslutningsstøtte for landmanden. Landmanden skal have et bedre beslutningsgrundlag ved større beslutninger, så der opnås en bedre økonomi på sigt.
Projektets aktiviteter:
Projektet er gennemført ved opdeling i nedenstående arbejdspakker:
1. Investeringsbeslutninger
2. Generationsskifte
3. Finansieringsalternativer
4. Forpagtningsaftaler
5. Maskinanalyser
6. Formidling
Arbejdspakke 1 og 4: Investeringsbeslutninger og forpagtningsaftaler
Aktiviteterne i arbejdspakke 1 ”Investeringsbeslutninger” og arbejdspakke 4 ”Forpagtningsaftaler” har været
meget tæt forbundet og er derfor løst samlet i mange faser af projektet. De værktøjer og modeller, der er
udviklet indenfor de to områder har således en del fællestræk:
- Værktøjerne gør brug af Excel tillægsværktøjet @Risk
- Beregningerne baserer sig på stokastiske variable
- Beregningerne indregner følsomheder og risici
- Alle relevante variable indgår i beregningen samtidigt
- Der tages højde for eventuelle korrelationer mellem de forskellige stokastiske variable.
I samarbejde med to lokale rådgivningsvirksomheder og landmænd er der udviklet et værktøj til hvert af de to
områder, og modellerne bag beregningerne er opbygget ud fra en ambition om, at de skal:
- være helhedsorienterede
- have fokus på de væsentligste faktorer
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være simple (lav detaljeringsgrad)
være logiske og lette i deres anvendelse
give overblik
bidrage til højere grad af involvering af landmanden i beslutningsprocessen.

Værktøjerne bidrager til et robust og nuanceret beslutningsgrundlag for landmanden og hans rådgiver ved
beslutninger indenfor investeringer og forpagtninger.
Arbejdspakke 2: Generationsskifte
Der er i samarbejde med to rådgivningsvirksomheder udviklet nogle værktøjer i regneark til brug for rådgivning om generationsskifte.
Værktøjerne er udarbejdet som en hjælp til at foretage en konkret beregning af et rent salg sammenholdt
med overdragelse af virksomhed gennem succession, hvor kompensation for at overtage skattebyrden i form
af enten gave eller nedslag i overdragelsessummen belyses. Værktøjerne indeholder derfor også beregninger af forskellige muligheder, som sælger har for at tildele køber afgiftsfrie gaver og dermed lette finansieringen for køber. Slutteligt følger en beregning af værdien af skatteudskydelsen for køber på avancer og afskrivninger.
Værktøjerne er en stor hjælp til at foretage en række omfattende beregninger hurtigt, og det giver landmanden og rådgiveren et godt overblik over konsekvenserne ved forskellige måder at gennemføre generationsskiftet på.
Arbejdspakke 3: Finansieringsalternativer
Der er i samarbejde med tre rådgivningsvirksomheder og landmænd udviklet et værktøj til beregning af mulige finansieringsalternativer ud fra landmandens låneporteføjle. Værktøjet, der er udviklet i denne arbejdspakke, har også anvendt Excel-tillægsværktøjet @Risk og har dermed de samme fællestræk og er opbygget
ud fra tilsvarende ambitioner, som nævnt ovenfor under investeringsbeslutninger og forpagtningsaftaler.
Arbejdspakke 5: Maskinanalyser
I relation til ”Maskinanalyser” er der udarbejdet fraktilanalyser på maskinomkostninger, som kan hjælpe den
enkelte landmand og hans rådgiver til at få indblik i, hvordan han klarer sig på udvalgte nøgletal i forhold til
andre landmænd med sammenlignelige forhold. Dermed giver det informationer om, hvor den enkelte landmand står stærkt, samt hvor der er udviklingspotentialer. Fraktilanalyserne er opdelt i driftsgrene og jordbundstyper.
Arbejdspakke 6: Formidling
Projektets udviklede værktøjer/beregningsmodeller og metoder er formidlet ved:
- møder med landmænd og rådgivere
- artikler på SEGES’ hjemmesider, herunder landbrugsInfo.dk samt i fagpressen
- møder ved rådgivningsvirksomheder
- erfa-/sparringsmøde
- afholdelse af kursus i @Risk.
Projektets resultater og effekter:
I arbejdspakkerne ”Investeringsbeslutninger”, ”Finansieringsalternativer” og ”Forpagtningsaftaler” er der udviklet excel-baserede værktøjer, som ved hjælp af stokastisk simulering tager højde for følsomheder og risici
i de væsentligste variable ved de økonomiske beregninger. Værktøjerne bidrager til et robust og nuanceret
beslutningsgrundlag for landmanden og hans rådgiver ved beslutninger indenfor investeringer, finansiering
og forpagtninger.
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Der er i arbejdspakken ”Generationsskifte” udviklet et værktøj og tilhørende vejledning, som hjælper landmanden og hans rådgiver til at foretage en konkret beregning af et rent salg sammenholdt med overdragelse
af virksomhed gennem succession. Værktøjet er en stor hjælp til at give landmanden og rådgiveren et hurtigt
og godt overblik over konsekvenserne ved forskellige måder at gennemføre generationsskiftet på.
I relation til ”Maskinanalyser” er der udarbejdet fraktilanalyser på maskinomkostninger, som kan hjælpe den
enkelte landmand og hans rådgiver til at få indblik i, hvordan han klarer sig på udvalgte nøgletal i forhold til
andre landmænd med sammenlignelige forhold, samt hvor der er udviklingspotentialer.
Formidlingen i projektet er sket ved udarbejdelse af artikler, vejledninger og notater samt via afholdelse af
møder med landmanden og hans rådgivere, og et erfa-møde med de rådgivere, der arbejder med de udviklede værktøjer.
Den primære gevinst for landmanden er, at:
- de udviklede værktøjer/beregningsmodeller bidrager med et mere robust, nuanceret samt sikkert beslutningsgrundlag i relation til de områder, projektet har arbejdet med
- anvendelsen af værktøjerne er designet, således at der etables en anden form for dialog landmand
og rådgiver imellem. Dialogen medvirker til, at landmanden i højere grad involveres aktivt i hele beslutningsprocessen og dermed både tager og føler større ejerskab for processen.
- De ovenfor angivne gevinster gælder for alle fem områder, som projektet har beskæftiget sig med.
Det gennemgående for de i projektet udviklede værktøjer er, at de skal medvirke til et stærkere, mere robust,
sikkert og nuanceret beslutningsgrundlag for landmanden. Et stærkere og bedre beslutningsgrundlag øger
sandsynligheden for, at der træffes beslutninger, som er lønsomme også på et længere sigte. På samme
måde reduceres risikoen for at træffe beslutninger, som ved første øjekast ser attraktive ud, men ved nærmere analyser viser sig at være forbundet med stor tabsrisiko.
Den forbedrede og mere sikre indtjening i erhvervet vil bidrage til øgede investeringer og fastholdelse/udvidelse af antal arbejdspladser i erhvervet. Endvidere vil en bedre indtjeningsevne bidrage til en øget
konkurrenceevne, der vil have positive samfundsøkonomiske effekter.
Note 7. Landbrugsvirksomhedens placering i en ny økonomisk normal
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at generere og formidle viden og rådgivning til primærerhvervet og relevante interessenter, således at primærerhvervets tilpasning til den nye økonomiske normal hjælpes bedst muligt på vej til
fordel for den enkelte landbrugsvirksomhed og dennes samarbejdspartnere. Med samarbejdspartnere tænkes især på den finansielle sektor, men også leverandører og aftagere samt medarbejdere på landbrugsvirksomhederne. Erhvervets tilpasning til den nye økonomiske normal vil dermed i sidste ende være til fordel for
samfundsøkonomien.
Projektets aktiviteter:
1. Følgende aktiviteter har været målrettet ”Landbrugsvirksomheder, der IKKE skal igennem en rekonstruktion”:
- Som led i at forbedre landmændenes finansieringsstrategi og proaktive gældspleje er der besøgt 22
rådgivningsvirksomheder, hvor der er præsenteret et finansieringssystem, herunder anvendelsen af
horisontberegninger i landbruget, der f.eks. kan anvendes ved rådgivning af landmændene i forbindelse med deres årsrapport og budget.
- Der er undersøgt muligheder for og formidlet viden omkring alternativ finansiering via Crowdfunding
– herunder redegjort for fire forskellige individuelle aspekter både juridisk og skattemæssigt.
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Landmænd og rådgivere er informeret omkring selskabsdannelse i landbruget bl.a. som led i strategivalg omkring ejerformer og ejerskifter via en pjece til hver målgruppe og via information på hjemmeside.
Landmænd og rådgivere er informeret omkring pensionsforhold, og rådgiverne er blevet informeret
om mulighederne i værktøjer fra Pensionspartner APS.
Planlagt og gennemført ”Ejerskiftekonferencen”, hvor ejer- og generationsskiftemodeller blev formidlet via cases med involvering af sælgere og rådgivere samt eksperter. Foruden fakta og brug af ekspertviden var der fokus på de bløde værdier, herunder strategi og ledelse samt ”Best Practice” for
rådgivning i ejer- og generationsskifte.
Planlagt og gennemført temadag om ejerskifte, der var målrettet et netværk af rådgivere indenfor
ejer- og generationsskifte (”Ejerskifteeksperter”), hvor ”Best Practice” for et koncept for ejer- og generationsskifter blev formidlet og demonstreret med to cases.
Der er arbejdet med at gøre viden og information om ejer- og generationsskifte mere målrettet og
vedkommende, herunder udarbejdelse af information direkte til sælger og køber. Information og viden samt værktøjer og koncepter til sælgers rådgivere er blevet opdateret og finpudset – og det
samme er sket på købersiden. Den faglige viden, der bl.a. kan tilgås via hjemmesiden LandbrugsInfo, er blevet struktureret i ”Ejerskifteblomsten”, for at sikre en nem og brugervenlig tilgang til viden og
værktøjer om ejer- og generationsskifte.
Der er opsamlet viden og beskrevet eksempler på forløb for såvel køber som sælger i et ejer- eller
generationsskifte, herunder hvornår den faglige ekspertviden i ”Ejerskifteblomsten” kan benyttes i
rådgivningsprocessen.
I forbindelse med to cases, der er benyttet i projektet, er der produceret to videoer, der beskriver et
generationsskifte set både fra børnenes (købernes) og forældrenes (sælgernes) side.

2. Følgende aktiviteter har været målrettet ”Landbrugsvirksomheder, der skal igennem en rekonstruktion”:
- Der er introduceret en drejebog til opfølgning i regi af Landbrugets Finansieringsbank med procedure, faktaark, økonomiredsskaber og eksempler fra henholdsvis svine- og mælkeproduktion.
- Der er indsamlet viden og informeret om forskellige finansieringsmodeller, herunder planlagt og holdt
indlæg på Økonomikonferencen om finansieringsmodeller under rekonstruktion.
- Der er udarbejdet informationsmaterialer om rekonstruktion, gældssanering samt modregnet balance
m.m. og opdateret materialer med nyeste viden og relevante juridiske værktøjer.
3. Følgende aktiviteter har været målrettet ”Landbrugsvirksomheder, der skal igennem en afvikling”:
- Formidlet Magasinet ”For fuld fart ud af krisen” til den lokale rådgivning og banker. Udsendt og udleveret ca. 1.300 eksemplarer i 2015.
- Indhentet viden, udarbejdet og formidlet artiklen ”Råd og huskeliste - socialøkonomisk kriserådgivning”.
- Indhentet viden, udarbejdet og publiceret notatet ”Sociale ordninger i forbindelse med krise – Ny
Normal”.
- Fulgt op på erfaringen med brug af viden fra Magasinet ”For fuld fart ud af krisen” hos landmænd,
rådgivere og banker via spørgeundersøgelser.
Projektets resultater og effekter:
- Der er formidlet viden og vejledning om brug af horisontanalyser i landbruget.
- Der er foretaget vurdering af fire modeller for Crowdfunding.
- Der er gennemført en Ejerskiftekonference og en temadag om ejerskifte med deltagelse af rådgivere
indenfor ejer- og generationsskifte (”Ejerskifteeksperter”) med præsentation af ”Best Practice” for
rådgivning i ejer- og generationsskifte.
- Der er udarbejdet to videoer, der bl.a. formidler de bløde værdier omkring generationsskifte.
- Der er udarbejdet en drejebog til opfølgning i regi af Landbrugets Finansieringsbank.
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Videnopsamling og formidling på områder omkring ejer- og generationsskifte, finansieringsmodeller,
selskabsdannelse, rekonstruktion, gældssanering, sociale forhold m.m.
Gennemførelse af en række formidlingsaktiviteter på møder og via artikler på internettet.
Opdatering og finpudsning af koncepter, rådgivningsmaterialer, værktøjer og diverse skabeloner
samt forbedring af navigation og brugervenlighed, når viden skal hentes frem via internettet.

Den enkelte landmand og dennes rådgivere har fået lettere adgang til relevant viden inden for rammerne af
en ny økonomisk normal. Projektet har en positiv effekt på primærproducentens mulighed for at tilpasse
strategi og ledelse, hvilket har en positiv økonomisk effekt for den enkelte landbrugsvirksomhed. Projektet
bidrager bl.a. med nye løsninger til primærerhvervets eksisterende finansielle udfordringer.
Derudover bidrager viden fra projektet til et stigende antal succesfulde rekonstruktioner og et fokus på frivillig
afvikling, som et anerkendt alternativ.
En forbedret rentabilitet og likviditet på landbrugsvirksomhederne skaber værdi og vækst for både de involverede parter, landbruget som erhverv og samfundet generelt. Et øget kendskab til alternative finansieringsmuligheder og understøttelse af eksisterende muligheder vil fremme erhvervets finansielle vilkår.
Ved at få påbegyndt ejerskiftesamtalen i landbrugsvirksomhederne relativt tidligt i forbindelse med et kommende ejerskifte, vil landbruget opleve nye muligheder for at forny sig. Det vil være til hjælp for både sælger
og køber, og det vil reducere samfundets fokus på landbrugserhvervets nuværende ’generationsskifteproblem’.
Note 8. Landbruget i planlægningen 2020
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre, at landmændene opnår et fagligt og helhedsorienteret beslutningsgrundlag for
en hensigtsmæssig udvikling af bedrift, lokalområde og kommune. Det er sket ved at demonstrere, og videreformidle landbrugsfaglige fakta, viden og fremtidsperspektiver i planlægningen af det åbne land. Målet var
samtidig at få skabt en ny kultur, hvor landbrugserhvervet proaktivt deltager i planlægningen af det åbne
land.
1. Landbruget i planlægningen
1.1 Øget viden om planlægning hos landbruget
- Der blev via møder, oplæg, netværk og artikler skabt øget viden om gældende lovgivning, praksis og
ny viden inden for planlægning og dermed forbedrede forudsætninger for fremtidig udvikling og
samarbejde mellem landmand og kommune.
1.2 Landmændene og Kommuneplan 2017
- Der blev udarbejdet oplæg og artikler, der satte fokus på kommuneplan 2017 og nye måder, som
kan sikre at kommune og den enkelt landmand kan have dialog om planlægning.
- Gennem en undersøgelse blev der indhentet viden om kommunernes status med planlægning for
landbrug, herunder deres planer for processen frem mod kommuneplan 2017. Der blev sat fokus på
kommunernes erfaringer med de landbrugsfaglige udpegninger i kommuneplanen og forskellige
samspil med landbruget. I samme ombæring blev erfaringer og viden om landbrugets forudsætninger, muligheder og barrierer i planlægningen formidlet til kommunerne. Information om undersøgelsens resultater og kommuneplanlægning generelt blev formidlet ud til landmænd og rådgivere via
møder og artikler.
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1.3 Tværfaglighed i planlægning og løsninger
- Der blev afholdt en række tværfaglige dialogmøder med og mellem vidensinstitutioner, kommuner,
landmænd og rådgivere, hvor mulighederne og barriererne for løsninger med fokus på synergi mellem produktion, natur, miljø, landskab, rekreation og transport blev diskuteret.
- Der blev udarbejdet en artikelsamling, som formidler en række eksempler på dels konkrete helhedsorienterede løsninger, dels muligheder og barrierer for at opnå tværfaglige løsninger og planlægning
i det åbne land.
2. Mark- og landskabsdrift i praksis
2.1 Scenarier og løsninger i et pilotområde
- Der blev med udgangspunkt i et pilotområde og virksomhedsbesøg ved 4 landbrugsbedrifter skitseret og beskrevet konkrete løsninger og scenarier for landskabets indretninger og muligheder iht.
dyrkningsflade, mark- og landskabsstrukturer, transportstrukturer, klima-, natur- og miljøtiltag for 4
bedrifter.
- Der blev afholdt dialogmøder med landmænd, interessenter fra lokalområdet, rådgivere og kommuner, hvor mulighederne ved en ny mark- og landskabsstruktur samt hvordan landmænd og kommune kan samarbejde omkring en ny indretning af landskabet og dermed fysisk planlægning af det åbne land fremadrettet blev debatteret.
- Beskrivelserne og erfaringerne har tjent som grundlag for faglige indspil ved oplæg og møder om
den fremtidige planlægning i det åbne land og er videreformidlet via artikler og en manual, som kan
anvendes af rådgivere og landmænd.
3. Landdistriktsprogrammet
3.1. Landdistriktsprogram 2014-20
- Der blev afholdt en række erfagruppemøder for landdistriktskonsulenter og foretaget besøg hos rådgivningsvirksomheder om mulighederne i Landdistriktsprogrammet på kort og på lang sigt.
- Der er gennem artikler, oplæg og møder formidlet om mulighederne i Landdistriktsprogrammet for at
understøtte landmandens fokus på produktion og miljøteknologi samt samarbejdsmulighederne mellem landmand, rådgivning, lokalsamfund og kommune.
Projektets resultater og effekter:
- Der er indsamlet og formidlet viden til landbruget og den enkelte landmand om kommunale og statslige initiativer indenfor planlægning og forvaltning af det åbne land.
- Der er afholdt 10 dialog- og netværksmøder, hvor viden om landbrugsfaglige forudsætninger og muligheder lige fra planlægning med afsæt i bedriften, lokale tiltag til kommuneplanlægning er blevet
formidlet til relevante aktører inden for planlægning og rådgivning.
- Gennem en lang række møder og besøg er erfaringsudveksling og proaktiv dialog mellem kommuner, landbrugserhverv og rådgivning blevet styrket. På samme vis er videndeling på tværs af fagligheder, forskning og organisering blevet styrket gennem diverse dialogmøder.
- Der er udarbejdet 20 oplæg, 20 artikler, 1 vejledning, 1 undersøgelse, 1 trykt publikation, deltaget i
en studietur mm., som har givet inspiration til og skabt overblik over en række helhedsorienterede
løsninger og muligheder i planlægning og forvaltning, kommuneplan 2017, og ved nye mark- og
landskabsstrukturer.
- Der er skabt opmærksomhed om landdistriktsprogrammet og konsulenterne er styrket i deres rådgivning til landmanden.
Projektet har haft fokus på gennem formidling af relevant og opdateret viden om planlægning og dertilhørende initiativer og indsatsområder at understøtte mulighederne for en hensigtsmæssig fysisk planlægning og
udvikling af den enkelte landbrugsbedrift i samspil med lokalområdet. Projektet har understøttet en række
landmænd i at søge samspil med kommune og lokalområde, for herigennem at opnå fælles hensigtsmæssige løsninger, som både kan styrke den enkelte bedrift og lokale udvikling. En ny tilgang til planlægning, der
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er formidlet via artikler og oplæg, og som på sigt kan give primærproducenten bedre betingelser for at opnå
en forbedret fysisk struktur, driftsøkonomi og øget positivt samspil med kommunen og lokalsamfund.
Formidling af landdistriktsprogrammets indhold har endvidere givet kvalificeret viden og dermed øgede muligheder for at søge tilskud.
En mere helhedsorienteret og lokal forankret planlægning kan medvirke til at optimere rammevilkår for erhvervet og dermed også lokal udvikling. Fokus på konkrete muligheder i forhold til at forbedre arrondering,
mark-, landskab- og transportstrukturer for den enkelte bedrift i samspil med andre interesser som natur,
miljø osv. kan bidrage til større almen forståelse og til mere holdbare løsninger til gavn for både erhverv og
lokalsamfund.
Landdistriktsprogrammets ordninger fokuserer på at sikre langsigtede investeringer i landbruget med bedre
samfundsøkonomi til følge samt bedre miljøtilstanden ift. landbrugsproduktionen. Projektet har bidraget med
ny og opdateret viden og perspektiver, styrket erfaringsudveksling og forståelse mellem landmænd, rådgivere og kommuner.
Note 9. Landmandsakademiet - strategisk kompetenceudvikling for landmænd
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Virksomhedslandbrug er udviklet med stor hast igennem 00’erne, og der er opstået en kløft mellem landmandens uddannelsesniveau og behovet for kompetencer specielt indenfor ledelse, styring og optimering
samt strategi og forretningsudvikling. Projektets formål var derfor at styrke såvel ejerne/ledernes som driftsog mellemlederens kompetenceniveau og dermed øge deres handlekompetencer markant.
Ejerens og driftslederens behov for kompetenceudvikling sikres ved:
- Etablering af Fokusgruppe/Advisory board med 17 deltagere – såvel drifts- som ejerledere og andre
med interesse for kompetenceudvikling af landmænd.
- Gennemførelse af to møder i Advisory boardet.
- Oplæg om og drøftelse af kompetenceudvikling af landmænd på møder for landmænd i netværket
for Agrarøkonomer og i erfagrupper for landmænd.
- 12 møder med rådgivningsvirksomheder, hvor muligheder for samarbejde og landmænds behov for
kompetenceudvikling er drøftet.
- Drøftet behov for kompetenceudvikling på stand på Plantekongres, Kvægkongres, Kongres for Svineproducenter og Økologikongres.
- Undersøgelse af landmænds udbytte og oplevelser ved at kompetenceudvikle sig inden for ledelse,
strategi og forretningsudvikling via erfagrupper. Derudover er omfanget af erfagrupper inden for området undersøgt.
- Der er videreudviklet og formidlet omkring Future Farmers ud fra den aktuelle situation i landbruget
for unge landmænd.
- Masterclass er formidlet til en bred kreds af toplandmænd.
- Akademifagene ‘Organisation og arbejdspsykologi’ og ’Lean-ledelse’ er tilpasset landbruget, formidlet og evalueret.
- Akademifaget ’Det strategiske lederskab’ er tilpasset landbruget og formidlet.
- Akademifaget ’Ledelse i praksis/Leder i landbruget’ er formidlet og evalueret.
- Kurset ’Det gode samarbejde med banken’ er udviklet og formidlet.
- Inspirationsmøder om emner indenfor ledelse er udviklet og formidlet.
Online undervisning.
- 3 videoer er produceret.
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Karriere og uddannelsesveje for ledere i landbruget.
Uddannelsesveje og anbefalinger vedr. officielle lederuddannelser er beskrevet og formidlet.
Udenlandske medarbejdere og danske landmænd i udlandet.
Et kompetenceudviklingsforløb, til såvel danske som udenlandske driftsledere i en dansk landbrugsvirksomhed med aktiviteter i udlandet, er designet og løbende evalueret. Forløbet afsluttes i 2016,
hvor slutevalueringen vil foreligge.
Møder med foreningen Danish Farmers Abroad er gennemført med henblik på opsamling af behov
for kompetenceudvikling.
Udbygning af internetplatform, der giver landmanden overblik.
Facebook-side er etableret.
SEGES Akademis internetplatform med kompetenceudviklingstilbud til landmænd er løbende gennem året ajourført med konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter samt artikler om kompetenceudvikling.
Tilbud og artikler om kurser er også formidlet via SEGES Akademis nyhedsbreve til landmænd.
Internetplatformene er gjort levende med videoer, der fortæller om kompetenceudvikling generelt eller om aktuelle tiltag.

Tilskudsmuligheder.
- Muligheder for tilskud i form af f.eks. SVU (Statens Voksenuddannelse) eller VEU (Voksen Efteruddannelse) til alle nye kompetenceudviklingsaktiviteter er vurderet. Deltagere kan søge SVU til Leder i
landbruget, Organisation og arbejdspsykologi, Lean i landbruget og Det strategiske lederskab.
Projektets resultater og effekter:
- Fokusgruppe/Advisory board med 17 landmænd er etableret. Projektet har brugt dette forum til at
opsamle behov for kompetenceudvikling samt til at give sparring på konkrete aktiviteter, så vi har
sikret, at vi opfylder landmandens behov for kompetenceudvikling. Det har været en stor fordel, at
gruppen både tæller unge ledere og erfarne ejerledere.
- Samarbejde med rådgivningsvirksomheder om formidling af kompetenceudviklingsaktiviteter til
landmænd er etableret.
- Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om lederuddannelser til landmænd er formaliseret.
- Der er ved projektårets afslutning tilmeldt 890 abonnenter til SEGES Akademis nyhedsbrev til landmænd.
- 125 landmænd har deltaget på SEGES Akademis kompetenceudviklingsakaktiviteter, og de er evalueret med en tilfredshed på 4,4 på en skala fra 1-5.
- Fire kompetenceudviklingsforløb er udviklet og beskrevet. De er klar til gennemførelse, når der er
samlet hold.
- Et site med visning af kompetenceudviklingstilbud er færdigudviklet
Den primære gevinst for landmanden, der benytter Landmandsakademiet er, at han/hun bliver bedre til at
lede såvel medarbejdere som en kompleks produktionsvirksomhed. Ved at benytte Landmandsakademiet til
kompetenceudvikling, møder landmanden andre landmænd og andre med samme branchekendskab, samtidig med at hans/hendes kompetenceniveau løftes og vedkommende bliver konkurrencedygtig med omverden.
Den øgede fokus på kompetenceudvikling og muligheder for videreuddannelse til ansatte i landbruget vil
bidrage til, at landbrugserhvervet fremstår mere attraktivt. Landbruget er udfordret af at skaffe dygtige og
ambitiøse ledere – et positivt bidrag vil være, at landbruget stiller kompetenceudvikling til rådighed, som gør,
at ledere lettere vil kunne blive ansat i andre lederjobs. Det kunne være i en produktionsvirksomhed udenfor
branchen eller i landbrugets mange følgeindustrier. Samtidig kan gode efteruddannelsesmuligheder tiltrække
relevante ledere til landbrugets virksomheder. Ved at uddanne dygtige ledere får virksomhederne mere effektive og bevidste medarbejdere, der bidrager til et mere konkurrencedygtigt landbrug.
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Note 10. Energirigtigt og helhedsfokuseret landbrugsbyggeri
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke vidensniveauet omkring vedligehold, planlægning og ressourceforbrug vedrørene landbrugsbyggeriet, så landmanden og hans rådgivere træffer rationelle og økonomisk velunderbyggede beslutninger både i byggesituationen og omkring løbende drift og vedligehold.
Indholdet i projektet er en række aktiviteter på udvalgte områder, der alle fokuserer på væsentlige elementer
med udgangspunkt i bygninger og maskiner på bedriften.
Projektet var opdelt i 5 arbejdspakker med fokus på henholdsvis energibesparelser, drift og vedligehold,
byggeblade, standarder og formidling af ny viden.
Arbejdspakker og gennemførte aktiviteter:
1. Energirigtig projektering
Der er udarbejdet et materiale til at belyse, hvilke energibesparelser der findes pt. inden for produktionsgrenene svineproduktion og mælkeproduktion.
Materialet består af tjeklister - én for hver produktion - med tilhørende bagvedliggende faglig beskrivelse.
Tanken er, at såvel landmand som rådgiver bliver ledt gennem de mulige tiltag for energibesparelser, der
foreligger, og ”tvinges” til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant for den forestående etablering, udvidelse
eller renovering af produktionen. Tjeklisterne kan ligeledes bruges som et led i bedriftens vedligeholdsstrategi, således at produktionsanlæggets energioptimeringer løbende prioriteres og holdes ajour.
2. Drift og vedligehold af maskiner og bygningsmasse
To ejendomme er besøgt; en plantebedrift og en med mælkeproduktion. På baggrund af disse besøg er der
skrevet to artikler omkring vedligehold på henholdsvis malkerobotter og stålkonstruktioner.
3. Landbrugets byggeblade
Alle byggeblade vedrørende gyllekanaler er revideret. Nogle er udgået til fordel for nye, og andre er blot
opdateret med hensyn til krav og normer på blandt andet betonstyrker og konstruktioner.
Reviderede byggeblade
- 102.17-12 Gyllekanaler, max. dybde 1,2 m. udført som helstøbte
- 102.17-14 Gyllekanal; Tværkanal for flydende gødning
- 102.17-16 Gyllekanaler, max. dybde 1,2 m. udført i udstøbningsblokke
Nye byggeblade
- 102.17-16 Gyllekanaler, max. dybde 1,2 m. udført i elementer
- 102.17-20 Gyllekanaler, max. dybde 0,6 m. udført som helstøbte
- 102.17-21 Gyllekanaler, max. dybde 0,6 m. udført i udstøbningsblokke
- 102.17-22 Gyllekanaler, max. dybde 0,6 m. elementer
- 102.17-24 Omrørerbrønd, kanaldybde max. 3 m.
4. Overblik og udvikling i byggelovgivning og standarder mv.
Leverancer på dette område har omhandlet følgende:
- Brandlovgivning
- Formidling vedrørende ny lovgivning
- Bekendtgørelse om Bedrebolig
- Byggeloven
- Tilbudsloven
- Afledning af regnvand
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Efterbehandling af betonoverflader
VE til proces - gyllekøling
Placering af gyllekølingsslager
Forsikringsområdet

5. Formidling af viden om teknikker, produkter og regulering
Etablering og opstart af erfa-gruppe; ”Netværk for energikonsulenter” med deltagelse fra en række rådgivningsvirksomheder med henblik på at højne vidensniveauet og dermed styrke rådgivningen på energiområdet samt herunder at informere om Energisparreordningen.
Første møde blev afholdt den 25. november med 34 deltagere. Alle deltagere ønskede at deltage i erfagruppen fremadrettet.
Projektets resultater og effekter:
Arbejdspakke 1:
Der er udviklet et værktøj – en tjekliste, der sikrer, at rådgiver og primærproducent får overblik over de mest
oplagte og gængse energibesparende tiltag ved både etablering af nye staldbygninger og renoveringer.
Arbejdspakke 2:
Der er udarbejdet to artikler, der omhandler drift og vedligehold for stålkonstruktioner og automatiske malkesystemer.
Arbejdspakke 3:
En række byggeblade - både reviderede og nye, er klar til brug for såvel primærproducenter som konsulenter og entreprenører. Byggebladene giver klare retningsliner og krav til, hvorledes gyllekanaler etableres.
Arbejdspakke 4:
En række relevante ændringer vedrørende ny lovgivning er analyseret og formidlet.
Arbejdspakke 5:
Netværksgruppe for energikonsulenter er dannet.
Det udarbejdede og formidlede materiale samt viden kan anvendes i de fleste situationer omkring såvel renovering som nyetablering af staldprojekter. Selvom meget materiale umiddelbart primært anvendes af rådgivere, vil det have en lige så stor nytteværdi for landmænd, når de igangsætter større eller mindre byggerelaterede projekter.
Særligt opgaverne omkring energibesparelse sikrer, at den tilgængelige viden er til rådighed for landmændene og deres rådgivere. Dette sikrer, at mulighederne for energibesparelse udnyttes til gavn for miljøbelastningen og for landmandens økonomi.
Note 11. Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at forsyne mælkeproducenten og dennes rådgivere med værktøjer og materiale, der
understøtter produktionen af et passende antal højkvalitets kvier samt en evaluering heraf.
Projektet bestod af 4 arbejdspakker:
I arbejdspakke 1 var omdrejningspunktet implementering af viden og værktøjer til strategisk (økonomisk og
produktionsteknisk) tilpasning af kvieproduktionen
I arbejdspakke 2 var omdrejningspunktet udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier
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I arbejdspakke 3 skulle data opsamles i besætninger, der henholdsvis leverer og aftager kvier fra kviehotellerne, for at kunne analysere sammenhænge mellem opvækst som kalv, ophold på kviehotel, og produktion
som 1. kalvs ko
I arbejdspakke 4 var omdrejningspunktet at dække et fremadrettet behov for nøgletal og muligheder for
benchmarking, som skal indgå i Dairy Management System (DMS).
Aktiviteter, arbejdspakke 1:
- Der er lavet 4 artikelserier, som på en pædagogisk måde viser kvægbrugeren de økonomiske resultater ved at reducere antal årskvier og samtidig bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd med forudsætninger, som ligner hans/hendes egne. Artikelserierne er lavet for Holstein og Jersey både økologisk og konventionel.
- Der er produceret en mindre rapport omkring afprøvning af nye prognoseudskrift ’Insemineringsstrategi’ i DMS. Udskriftens formål er at styre antallet af kvier på bedriften på længere sigt. Udskriften
afprøves sammen med en ny version af insemineringsplanen for kvæg, som er styringsredskab på
kort sigt
- Artikel om status på reduceret kviehold i DK
- En artikel som beskriver en økologisk case
- Workshops om resultater fra arbejdspakken for lokale konsulenter
Aktiviteter, arbejdspakke 2:
- Cirka 600 kvier er blevet målt og vejet ved ekstern hjælp
- Data vedr. mål og vægt er analyseret
- En Farmtest er udarbejdet
- Kvæginfo om hvad sker der med de 25 pct. af 1. kalvs køerne der udgår, inden de kælver 2. gang
- Der er gennemført et litteraturstudie gennemført – opsamling skrevet
- Fundament for materiale/værktøj til fejlfinding udarbejdet. Denne platform arbejdes der videre på
baggrund af i 2016
- Faglig beskrivelse af indhold er i gang
- Udkast til metodemæssig tilgang udarbejdet (user story)
- Design-workshop afholdt, som grundlag for at kunne vurdere værktøjets form, og hvorvidt det kan få
ophæng i DMS.
Aktiviteter, arbejdspakke 3:
- Dataopgørelser der beskriver kalve-leverandører og kviehoteller er gennemført på baggrund af
kvægdatabasen
- Orienteringsmøde for deltagende landmænd og deres ansatte er afholdt på landbrugscentret i Billund i samarbejde med JYSK
- Indspil fra deltagende landmænd via gruppearbejde på orienteringsmødet
- Der er opsamlet supplerende kliniske scoringer af kalve ved indsættelse på kviehotel
Aktiviteter, arbejdspakke 4:
- Kortlægning af eksisterende udskrifter er gennemført, og der er lavet en oversigt over udskrifter der
bør slettes i gl. Dyreregistrering fordi funktionaliteten allerede er ovre i DMS, hvilke udskrifter der
mangler at blive omlagt mv.
- Gennemgået alle ønsker vedr. kvier meldt ind via DMS
- Udarbejdet råskitse over behov for lister/udskrifter/nøgletal i DMS for at understøtte produktionen af
kælvekvier på baggrund af hvad vi ved nu.
Projektets resultater og effekter:
- Der er opnået og formidlet viden om strategisk tilpasning af kvieproduktionen
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Der er afprøvet et værktøj til støtte for rådgiver og landmand, når der skal tages strategiske beslutninger om behovet for kælvekvier på besætningsniveau
Vi har opnået viden om sammenhørende værdier for alder og vægt samt for vægt og kropsmål for
Jerseykvier. Dette danner grundlag for en evaluering af anbefalingerne for dimensioner af kviestalde
Der eropnået viden fra litteraturen om hypoteser, vi bør analysere i 2016, samt hvilke målepunkter,
der skal bruges til fejlfinding i produktionen af kælvekvier fra fødsel til 150 dage efter kviens egen 1.
kælvning (det faglige ”skelet” i værktøjet til fejlfinding, der arbejdes videre med i 2016)
En kortlægning af de eksisterende værktøjer til støtte for produktion af kælvekvier danner grundlag
for det videre arbejde i projektet.

En ”højkvalitet kvie” defineres som en kvie, der kælver i den anbefalede alder og størrelse, bliver drægtig
som 1. kalvs ko indenfor de første 150 dage og lever op til den enkelte besætnings ydelsesniveau og ydelsespotentiale. At producere en højkvalitet kælvekvie stiller krav til sundhed, tilvækst og staldforhold lige fra
dyrets første levemåneder. Den samlede palet af værktøjer, der beskrives i projektet, understøtter produktionen af et passende antal højkvalitets kvier i den enkelte besætning.
At den enkelte mælkeproducent producerer et for hans/hendes besætning økonomisk optimalt antal højkvalitets kælvekvier. Økonomisk optimalt dækker dels over en reduktion i fremstillingsomkostningerne, hvor for
eksempel en høj fodereffektivitet, lavere dyrlæge- og avlsomkostninger kan betyde 1.000-1.500 kr. pr. kælvekvie. Desuden dækker ”økonomisk optimal” over en tilpasning af antallet af kvier, der er behov for i besætningen/driftsenheden. Værktøjerne til strategisk tilpasning samt til fejlfinding i kvieproduktionen vil hjælpe
den enkelte mælkeproducent til at være på forkant.
Note 12. Sæt omverdensanalysen i spil
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var på baggrund af den nyeste viden og de bedste metoder at hæve kvaliteten og sænke
produktionsomkostningerne ved den del af den strategiske rådgivning til landmænd, der vedrører omverdensanalyser.
Landmanden fravælger ofte omverdensanalysen i den strategiske afdækning af hans bedrifts fremtidige
retning. Det skyldes, at landmanden ofte føler sig distanceret overfor ændringer i omverden og har svært ved
at se sine handlingsmuligheder overfor nogle tiltag, som er udefrakommende. Herudover overstiger omkostningerne til at lave en omverdensanalyse fra bunden på den pågældende bedrift, oftest den enkelte landmands betalingsvillighed. Det betyder, at omverdensanalysen ofte bliver negligeret i strategiprocessen. Det
er baggrunden for at hæve kvaliteten og sænke produktionsomkostningerne ved den del af den strategiske
rådgivning til landmænd, der vedrører omverdensanalysen.
I projektet er der udført følgende aktiviteter:
- Indsamling af den nyeste viden om de mest betydende omverdensfaktorer i landbruget, og hvordan
omverdensanalysen kan give landmanden værdi i hans strategiproces. Der er indsamlet viden om
følgende emner:
- De mest betydende omverdenstendenser herunder:
- Teknologi som konkurrenceparameter
- Fremtidens fødevaremarked – herunder demografi, sundhed, øget asiatisk indflydelse
- Globalisering
- Miljø og klima
- Metode og proces til en god refleksion hos landmanden.
- Afholdelse af en metode og procesdag med ekstern leverandør, som herudover igangsatte og rammesatte videnindsamlingen med hans erfaring på området.
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Der er på baggrund af den indsamlede viden udarbejdet en række artikelserier indenfor de områder,
der har særlig aktualitet. Emnerne er belyst med flere synsvinkler og ud fra forskellige dybder. Et eksempel kunne være – dataanvendelse til optimering via understøtning af procesinnovationen – som
er belyst både ud fra en landmandsvinkel som bulkproducent og en vinkel som værditilvækster. Et
andet eksempel er anvendelse af omverdensanalysens resultater set fra henholdsvis en svineproducents synsvinkel og en mælkeproducents synsvinkel. Indenfor f.eks. teknologi er der udarbejdet både en overordnet artikel, som går i dybden med emnet samt en række mindre artikler samlet i en artikelserie.
Der er udarbejdet en metode og anbefalinger til rådgivningsforløb, der inddrager omverdensanalysen i strategiprocessen på den enkelte bedrift.
Der er gennemført to case-forløb, der afprøvede brugen af omverdensanalysen som indspil til strategiprocessen på to bedrifter.
Resultaterne er præsenteret ved indlæg på møder, kongresser mv. samt i artikler i landbrugets fagblade.
Resultaterne er endvidere gjort tilgængelige for landmænd i en interaktiv præsentationsform, som
udfordrer landmanden med tekst, figurer og videoer.

Projektets resultater og effekter:
- Optimering af strategiprocessen på den enkelte landbrugsbedrift
- Formidling af den nyeste viden om de mest betydende omverdensfaktorer i landbruget, og hvordan
omverdensanalysen kan give landmanden værdi i hans strategiproces.
- Udarbejdelse af en række artikelserier indenfor områder, der har særlig aktualitet set i forhold til omverdensfaktorer, der påvirker landbruget. Emnerne er belyst med flere synsvinkler.
- Udarbejdelse af artikler omhandlende metoder indenfor omverdensanalysen.
- Der er gennemført to case-afprøvninger af brugen af omverdensanalysen i strategiarbejdet med efterfølgende justeringer af metodeanbefalingen.
- Demonstration og formidling af omverdensanalysen, som har medført en udbygning af det grundlag,
som den enkelte landmand kan tage afsæt i, når der skal gennemføres en strategiproces.
- Bedre strategiske beslutninger: Strategiske beslutninger, der på den enkelte landbrugsbedrift er baseret på et bredt fundament, som også inddrager omverdensanalysen, vil bl.a. skærpe fokus på de
nye muligheder som dansk landbrug skal kunne forretningsgøre. Det vil også give et bedre grundlag
for at undgå strategiske fejl, herunder fejlinvesteringer og forkert timing af investeringer.
Resultaterne vil samlet set bidrage til at forbedre den enkelte landmands økonomiske situation.
Overordnet set vil effekterne komme til udtryk som bedre ressourceallokering i samfundet, via reduktion af
fejlinvesteringer, og bedre / mere omkostningseffektiv opnåelse af samfundsmæssige målsætninger, idet et
bedre strategisk fokus vil få landmænd til at tilpasse sig hurtigere til ændringer i omverdenen.
Der vil være tale om udvikling af ny produktion i form af nye produkter til nye markeder målrettet nye kundesegmenter. Alt sammen noget, der medfører et mere konkurrencedygtigt erhverv, der har mulighed for generelt at øge afsætningen, hvilket vil have en positiv indflydelse på beskæftigelsen.
Note 13. Bedre mælkekvalitet
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at afklare mulige smitteveje i besætninger, der er nyinficerede med B-streptokokker.
Alle danske malkekvægbesætninger vil blive screenet årligt for forekomsten af B-streptokokker i tankmælk.
Nyinficerede besætninger kontaktes og tilbydes en mere indgående undersøgelse med formålet at afklare
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mulige smitteveje. Projektet vil således bidrage til at forbedre indsatsen mod mastitis for at nå SEGES’ mål
om et tankcelletal under 150.000 celler/ml i 2018.
Der er gennemført følgende aktiviteter:
- Der er udvalgt 8 besætninger, som er inficeret med Streptococcus agalactia, for at afdække eventuelle zoonotiske aspekter
- Der er udtaget 3 forskellige prøver fra 30 køer i hver besætning samt en række miljøprøver. Der er
desuden udtaget prøver fra medarbejderne i besætningen
- Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse til at afdække eventuel smitte mellem kvæg og
personale samt et kvalitativt interview omkring rutiner og management i besætningen
- Prøvematerialet er analyseret på Aarhus Universitet, hvor der er udført dyrkning og PFGE typning
Projektets resultater og effekter:
- Resultaterne viste, at 50 af 240 undersøgte køer (21 procent) var smittet med B-streptokokker. Det
viste sig dog, at analyse af udelukkende mælkeprøver ikke er tilstrækkeligt til at identificere alle inficerede køer. Det vil sige, at der blev fundet køer, som var negative på mælkeprøver og samtidig positive på rektal og/eller vaginal svaberprøve
- 45 procent af det undersøgte personale i besætningerne var positive for Strep. agalactia. Forekomsten var varierende mellem besætninger og i nogle besætninger markant højere, end det er normalt
forekommende i befolkningen. Andelen af positive personer er markant højere end tidligere undersøgelser
- Bakterierne typebestemmes og verificeres ved hjælp af DNA-analyser med henblik på at afklare, om
det er de samme stammer, der findes hos personale og køer. Dette er afgørende for at vise, om
Strep. agalactia eventuelt er artsspecifik.
Det forventes, at projektet bidrager til at opfylde erhvervets strategi for 2018, der sigter mod et celletal under
150.000 og en reduktion i antibiotikaforbrug på 20 procent i forhold til 2012, ved at mastitis forårsaget af Bstreptokokker reduceres med omkring 50 procent i løbet af 2-3 år. Yverbetændelse er en smitsom kvægsygdom og vil alt andet lige medføre nedsat velfærd hos malkekøer.
Den fulde effekt på især mælkeydelse og ikke mindst antibiotikaforbrug forventes at opnås indenfor 3-5 år.
Den største samfundsmæssige effekt er, at behovet for antibiotikabehandling i mælkeproduktionen falder
markant, hvilket alt andet lige vil reducere risikoen for antibiotikaresistens markant.
Projektet har været med til at klarlægge udfordringer ved identifikation af køer, der er positive for Strep.
agalactia. Der har været visse vanskeligheder ved at identificere besætninger, der var reelt gennemsmittet
med B-streptokokker, hvorfor der ikke er besøgt så mange besætninger som oprindeligt planlagt.
Note 14. Når ny viden skaber effekt hos den økologiske landmand
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet bidrager til at skabe overblik og til at systematisere den nyeste viden, så den kan formidles til de
økologiske landmænd og deres rådgivere.
Projektet var med til at sikre indsamling, formidling og anvendelse af al den tilgængelige viden omfattende
alle væsentlige områder indenfor det økologiske landbrug, bedriftstyper og størrelser. I 2015 vil der blive lagt
vægt på formidling af ny viden omkring regler og rammevilkår. Samtidig vil der i formidlingen være fokus på
fastholdelse af nuværende økologiske landbrug, samt på omlægning af nye økologiske landbrug.
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Projektet omfatter alle væsentlige fagområder indenfor økologisk jordbrug, men lægger i særlig grad vægt på
ny viden omkring rammevilkår og miljølovgivning. Derudover opdaterer projektet den nyeste viden indenfor
økologisk plante- kvæg-fjerkræ- og svineproduktion, samt indenfor energi-, bæredygtigheds- og klimaområdet. Endelig omfatter projektet generel formidling om nye afsætningsmuligheder i et marked med både lokal
og national interesse for økologiske råvarer og produkter. Viden er indsamlet både fra national og international forskning, udvikling og myndigheder.
Projektets aktiviteter:
I projektet er der gennemført følgende aktiviteter i 2015:
Der er udarbejdet og udgivet i alt 17 artikler til fagblade og landbrugsinfo.dk og der er udarbejdet 4 skriftlige/mundtlige oplæg i forbindelse med afholdelse af workshops og økologikongres.
Artikler og oplæg er fordelt på følgende økologiske fagområder:
- Syv artikler om økologisk planteproduktion og omlægning til planteproduktion.
- Tre artikler om omlægning til økologisk mælkeproduktion.
- En artikel om rammevilkår for grovfoder til slagtesvin.
- En artikel om forbruger, afsætning og økologi.
- En artikel om halm til biogas.
- Fire generelle artikler for økologiske landbrug om regler og rammevilkår 2015.
- Planlægning og oplæg ved workshop om foderroer.
- Oplæg om bæredygtighed, og oplæg om Biodynamisk helhedstilgang.
- Planlægning og deltagelse i møde for mikroforædlere i efteråret 2015.
- Der er udarbejdet udstillingsmaterialer til Økologikongres 2015 om bæredygtighed og om næringsstofudnyttelse og recirkulering.
Der er udarbejdet en film om grovfoder til økologiske svin.
Der er gennemført en kampagne "Økokalvekampen" for at mindske kalvedødeligheden.
Desuden har der været deltagere med ved:
- BioFach i Nürnberg, Tyskland
- ADSA konference i Orlando, USA
- Møde om bæredygtighedsværktøjet RISE i Bern, Schweitz
- Temadag om efterafgrøder, Danmark
- Økologikongres 2015, Danmark
- herudover er der deltagelse ved generelle møder, der sikrer fuld opdatering på ny viden om regler og
rammevilkår.
Projektets resultater og effekter:
I projektet er der opnået følgende resultater:
Der er udarbejdet og udgivet i alt 17 artikler til fagblade og landbrugsinfo.dk og der er udarbejdet 4 skriftlige/mundtlige oplæg i forbindelse med afholdelse af workshops og økologikongres. Der er planlagt og gennemført to workshops/temamøder.
Artikler og oplæg er fordelt på følgende økologiske fagområder:
- Syv artikler om økologisk planteproduktion og omlægning til planteproduktion.
- Tre artikler om omlægning til økologisk mælkeproduktion.
- En artikel om rammevilkår for grovfoder til slagtesvin.
- En artikel om forbruger, afsætning og økologi.
- En artikel om halm til biogas.
- Fire generelle artikler for økologiske landbrug om regler og rammevilkår 2015.
- Planlægning og oplæg ved workshop om foderroer.
- Oplæg om bæredygtighed, og oplæg om Biodynamisk helhedstilgang.
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Planlægning og deltagelse i møde for mikroforædlere i efteråret 2015.
Udstillingsmaterialer til Økologikongres 2015 om bæredygtighed og om næringsstofudnyttelse og recirkulering.

Der er udarbejdet en film om grovfoder til økologiske svin.
Der er gennemført en kampagne "Økokalvekampen" for at mindske kalvedødeligheden.
Ny viden og fakta om planteproduktionen, ny viden om regler og rammevilkår, ny viden om husdyrhold fodring og produktion, viden om forbrugere og afsætning. Hele området omkring bæredygtighed, recirkulering af
næringsstoffer og biogas. Alt sammen viden der skal gøre økologiske landmænd dygtigere og give dem
mulighed for bedre indtjening, da deres forudsætninger for at træffe valg for deres egne bedrifter forbedres.
Projektet rammer mange af de områder, men væsentligst er selvfølgelig, at den viden der her kan hentes
omkring sygdomshåndtering, fodring, mælkeproduktion, afsætning, bæredygtig produktion og i det hele taget
om udvikling af ny produktion skal være til gavn for de økologiske landmænd, der på sigt kan forbedre og
forny deres økologiske produktion. Især er der også fokus på at nye økologiske landmænd får mulighed for
at finde viden, der kan sikre deres omlægning til økologiske produktion.
Note 15. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og effekt
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke deltidslandmanden via praksisnær rådgivning og vidensdannelse samt deltidslandmandens rolle i udvikling af bedriften og i landdistrikterne. Endvidere at både rådgivere af deltidslandmænd og andre aktører bevidstgøres om deltidssegmentets betydning og potentiale, såvel økonomisk som i
landdistriktsudviklingen.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 – Udbredelse af samfundsanalysen og anbefalinger på baggrund af denne
- Der blev i 2014 udarbejdet en samfundsanalyse om deltidssegmentets samfundsøkonomiske betydning. Som et led i at udpege fokusområder inden for deltidssegmentet blev samfundsanalysen suppleret med en rådgivningsanalyse, hvor data fra 9 rådgivningsvirksomheder bidrog til at synliggøre
Small Business Farmer/deltidssegmentets behov og betydning.
- Rådgivningsvirksomhederne er blevet motiveret og understøttet i en udvikling, der kan bidrage til at
få skabt effekt af deltidslandmændenes samlede potentiale for samfundsøkonomien og udviklingen i
landdistrikterne ved at deltage på møder, hvor:
- 1.resultaterne fra den samfundsøkonomiske analyse og rådgivningsanalysen er blevet præsenteret.
- 2.praksis, anbefalinger og læringspunkter om, hvordan vilkårene for deltidslandmændene kan understøttes og forbedres, er blevet diskuteret og opsamlet.
- Projektet har haft en stand på Økonomikonferencen.
- Projektets analyser og anbefalinger er formidlet og diskuteret på netværksmøder og brugergruppemøder for deltidslandmænd.
- Projektet har formidlet læringspunkterne og diskussionerne i notater og referater publiceret på projektets hjemmeside.
- I projektet er kendskabsgraden af samfundsanalysen hos deltidslandmænd og andre interessenter
blevet målt. Endvidere er deltidslandmænd interviewet om samfundsanalysens betydning for dem.
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Arbejdspakke 2 – Grupperådgivning – øget performance
-

-

I projektet er der inden for deltidssegmentet diskuteret og opsamlet rådgivningsbehov og anbefalinger i brugergruppen og netværk samt via spørgeundersøgelser og interviews hos deltidslandmænd.
Med udgangspunkt i ovenstående er der udpeget fokusområder på bedrifterne – small business
farms – og de rådgivningsbehov, som opstår, når potentialet i deltidssegmentet skal indfries, er blevet fastlagt. Informationerne er publiceret i pjecen ”Small Business Farmer – din guide til livet på
landet og direktør i egen virksomhed”.
Der er beskrevet indhold i og udsendt indbydelse til at deltage i aktiviteten ”Udvikling, afprøvning og
evaluering af grupperådgivningskoncept”.

Arbejdspakke 3 - Viden og formidling målrettet deltid
- I projektet er der diskuteret og opsamlet behov for kommunikation til ikke-landbrugsfagligt uddannede i brugergruppen og via spørgeundersøgelser og interviews hos deltidslandmænd.
- På facebooksiden ”Liv på Landet” er der lavet indlæg med link til fagligt materiale og artikler, videoer,
billeder, arrangementer m.m. Projektet har haft det faglige ansvar for sidens indhold, der er et eksempel på en kommunikationskanal til ikke landbrugsfagligt uddannede, der blev etableret i et tidligere projekt ”Videnformidling og Dialog via nye kanaler”.
- Der er udarbejdet et notat om mulighederne for integration med digitale medier i kommunikationen til
deltidssegmentet.
- Der er beskrevet og kodet, så det er muligt at tagge landbrugsfaglige artikler med ”deltid” og udsende kort beskrivelse og links til disse artikler i en mail efter deltidslandmændenes ønsker. Faglige
medarbejdere er blevet gjort opmærksomme på muligheden.
- Der er i projektet indsamlet viden om, hvilke kanaler deltidslandmænd bruger til at hente viden og
råd.
- Som et led i at videreudvikle kommunikationen til deltidssegmentet er der i samarbejde med en rådgiver og SEGES, Planter & Miljø tilrettelagt og produceret videoerne - animationsvideoen ”Arbejdet i
marken” med tilhørende otte korte videoer med en plantevalskonsulent, der uddyber det faglige indhold i animatiosnsvideoen. Videoerne er målrettet ikke-landbrugsfagligt uddannede.
- For at styrke samarbejdet inden for deltidsområdet er der etableret et netværk for rådgivere for deltidssegmentet og afholdt møder i netværket.
Projektets resultater og effekter:
- Formidlet viden til deltidslandmænd – uden landbrugsfaglig viden
- Udbredelse af samfundsanalysen, som blev udgivet i efteråret 2014, via møder i en række rådgivningsvirksomheder, på brugergruppemøder og netværksmøder samt på Økonomikonferencen
- Udarbejdelse af læringspunkter målrettet deltidslandmændene på baggrund af analyser, interviews,
surveys og møder gennemført i projektet.
- Udarbejdelse af pjecen ”Small Business Farmer – din guide til livet på landet og direktør i egen virksomhed” om mulighederne på bedrifterne samt rådgivningsbehov.
- Mulighed for udsendelse af nyhedsmail med link til faglige artikler på landbrugsinfo.dk til deltidslandmænd og rådgivere.
- 250 oplag på Facebook-siden ”Liv på landet”.
- Produktion af animationsvideoen ”Arbejdet i marken” og 8 ”interviewvideoer målrettet ikkelandbrugsfagligt uddannede deltidslandmænd.
I arbejdspakke 2 ”Grupperådgivning – øget performance” har vi planlagt gennemførsel af, men har ikke nået
følgende leverancer:
- Etablering af grupperådgivningskoncept
- Afprøvning af grupperådgivningskoncept
- Evaluering og tilretning af grupperådgivningskonceptet.
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I Arbejdspakke 3 ”Viden og formidling målrettet deltid” har vi ikke lavet følgende leverance:
- Etablering af platform til deling af produkter og koncepter til deltidssegmentet.
En central gevinst af projektet er bevidstgørelsen af deltidslandmændene om segmentets værdi. Dette fører
til større gennemslagskraft og inspiration til udvikling på egen bedrift. Interessenter og rådgivere er via projektet blevet bevidstgjort om segmentets potentiale og betydning, hvilket kan føre til bedre rådgivning, flere
tilbud og større opmærksomhed på segmentet. 70 pct. af deltagerne på Årsmødet i Danske Deltidslandmænd, der svarede på projektets spørgeundersøgelse, havde hørt om den samfundsøkonomiske analyse,
og 68 pct. vurderede, at synliggørelsen af deltidssegmentets samfundsøkonomiske potentiale vil få betydning for deltidslandbruget i fremtiden.
Det samfundsøkonomiske overblik, som er skabt i projektet i 2014, og bevidstheden om segmentets betydning i samfundet forventes at ville inspirere deltidslandmanden til udvikling på deltidsbedrifterne og i landdistrikterne. Samfundsanalysen er udbredt yderligere i 2015 for relevante interessenter, og projektets udpegning af fokus- og rådgivningsområder samt anbefalinger til indsatsområder vil understøtte deltidslandmændenes videre udvikling.
Note 16. Træning i anvendelse af managementprogram
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke driftsledernes, medarbejdernes og rådgivernes muligheder for at træffe de
rigtige beslutninger ved brug af nye managementværktøjer i kvægproduktionen. Projektet har været opdelt i
to arbejdspakker, som har fokuseret på hver sin målgruppe.
Arbejdspakke A. Træne unge driftsledere i anvendelse af managementprogram
- Informationsmateriale om erfa-grupper udsendt til landbrugsskoler (lærer og elever)
- Oplysningskampagne på KvægKongres 2015
- Sammensætning af erfagrupper ud fra tilmeldinger
- Afholdt to erfamøder med fokus på daglig styring og arbejdslister
- Afholdt Erfa-møde i budgetplanlægning
- Afholdt Erfa-møde i foderstyring og planlægning
- Oprettet Facebook-sider til Erfa-grupper
- Afholdt DMS-introduktion for landbrugsskolelærer
Arbejdspakke B. Træne rådgivere og landmænd i anvendelse af managementprogram
- Afholdt diskussionsdage med produktionsrådgivere (DMS Team) omkring brugen af programmerne
- Udsendt Nyhedsbreve til samme gruppe af rådgivere
- Formidlet og annonceret omkring kurser i anvendelse af DMS Dyreregistrering overfor landmænd
- Revideret kursusmateriale løbende til brug på kurser og i rådgivning af landmænd
- Afholdt workshops i brug af prognoseprogrammet overfor rådgivere
- Afholdt workshops i generelt brug af DMS Dyreregistrering overfor rådgivere
- Afholdt workshop i brug af medicinafstemningsmodulet overfor rådgivere
- Afholdt møder omkring slagtekalveproducenter Input til udvikling og brug af DMS Dyreregistrering og
Agrosoft
- Afholdt kurser/Erfa-møder for dyrlæger i brug af DMS Dyreregistrering i sundhedsrådgivningen
- Udarbejdet specialpjecer til det faglige netværk af inseminører
- Afholdt kurser for afkomsinspektører, kvalitetsrådgivere, kontrolassistenter og inseminører
- Formidlet viden og nyheder til landmænd og medarbejdere via artikler.
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Projektets resultater og effekter:
Projektet oprettede to netværk/Erfa-grupper for unge driftsledere i landbruget. Der blev afholdt to workshops
i hver af disse grupper, således at der er leveret kurser om budgetplanlægning, arbejdslister og styringslister
samt foderstyring til disse grupper. Desuden er der oprettet Facebook til hvert af disse netværk, så de kan
formidle mellem hinanden og os. Netværkene kører videre i 2016.
Projektet har afholdt 5 seminarer for dyrlæger. Projektet har udarbejdet materiale målrettet sundhedsrådgivning - herunder medicinafstemning og formidlet dette. Projektet har afholdt 8 kursusdage for produktionsrådgivere. Projektet har afholdt 9 kursusdage for det faglige netværk af inseminører. Dertil kurser for afkomsinspektører og kvalitetsrådgivere. Projektet har revideret og udgivet materiale til rådgivning og kursusvirksomhed målrettet landmænd.
Projektet vil bidrage til at forbedre planlægningen og opfølgningen på bedriften ved at anvende den mere
systematiske tilgang, som managementprogrammet DMS Dyreregistrering bygger på. Det forventes, at dette
kan bidrage til en mere ressourceoptimal produktion, samtidig med at det forbedrer mulighederne for den
enkelte landmand at planlægge ændringer - såsom udvidelser, samt belyse om dette er det rigtige. Det forventes derved, at projektet vil have en afsmittende virkning både på ressourceudnyttelserne og indtægtsmulighederne på den enkelte bedrift.
Med en tættere opfølgning på mål, en bedre registrering og større kendskab til registreringer og opnåede
resultater mellem driftsledere, medarbejdere og rådgivere forventes det, at projektet vil bidrage til en bedre
økonomi på kvægbedriften og i kvægbruget som helhed. Samtidig forventes også en større sikkerhed i produktionen, således at for eksempel antibiotikabehandlinger følges op af den rette tilbageholdelse af mælk og
kød. Ligeså forventes en bedre ressourceudnyttelse og derved mindre spild, som kan være en miljøudfordring.
Note 17. Lavere frekvens af stofskifte- og lemmelidelser gennem avl
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at undersøge mulighederne for at kunne øge sikkerheden på avlsværditallene for stofskifte- og lemmelidelser ved at anvende nye typer data. Sikkerheden på avlsværditallene for sundhedsegenskaberne er i dag 50-60 procent for afprøvede insemineringstyre. Anvendelse af nye typer data vil give større sikkerhed, større avlsfremgang og i sidste ende større produktivitetsstigning i malkekvægbesætninger.
Projektets aktiviteter:
1. Genetiske parametre
Del 1: Projektet fokuserede på muligheden for at bruge målinger af beta-hydroxybutyrat (BHB), acetone,
andre målinger fra Ydelseskontrollen, sundhedsregistreringer og kliniske data fra sundhedsrådgivningsbesøg til at give et mere nuanceret billede af koens sundhedstilstand.
Følgende aktiviteter er udført:
- Udtræk, grundlæggende statistiske analyser og vurdering af sundhedsregistreringer (ketose), data
fra ydelseskontrol (BHB, acetone, kg mælk, fedtprocent, proteinprocent og celletal og kliniske registreringer fra sundhedsrådgivningsbesøg).
Vurdering af andre datakilder:
- Vurdering af, om registreringerne af koens huld fra dyrlæger og afkomsinspektører kan bruges i de
genetiske beregninger af stofskiftelidelser.
- Målinger af fedt- og proteinprocent fra Lely malkerobotter blev sammenlignet med målinger fra Ydelseskontrollen i samme periode
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Vurdering af, om det er muligt at inkludere registreringer af leverbylder hos slagtekalve og ungtyre,
som indikator for sur vom hos malkekøer.

Del 2: Bedre udnyttelse af sundhedsregistreringerne i forhold til klov- og lemmelidelser.
Følgende aktiviteter er udført:
- Udtræk og grundlæggende statistiske analyser af sundhedsregistreringer (klov- og lemmelidelser)
- Vurdering af mulighederne for at bruge kliniske data fra sundhedsrådgivningbesøg i avlsværdivurderingen
2. Genetiske parametre og genetiske sammenhænge til andre egenskaber
- Udvikling af genetiske modeller og beregning af arvbarheder for ovennævnte egenskaber (stofstiftelidelse, BHB, acetone, kg mælk, fedtprocent, proteinprocent og celletal).
- Beregning af genetiske sammenhænge mellem sundhedsregistreringer, BHB, acetone, og ydelseskontrolmålinger
- Beregning af arvbarheder for leverbylder hos slagtekalve og ungtyre
- Beregning af sammenhænge mellem avlsværditallene for leverbylder hos ungdyr og stofskiftelidelser
hos malkekøer. Sur vom indgår i avlsværditallet for stofskiftelidelser.
- Beregning af genetiske parametre for klov- og lemmelidelser separat
3. Avlsværdital for stofstiftelidelser og lemmelidelser
- Udvikling af genetiske modeller (brugt også til at beregne genetiske parametre og sammenhænge),
der tager højde for systematiske effekter
- Beregning af avlsværdital og sikkerheder.
En rapport, som dokumenterer muligheder for at inkludere nye registreringer i avlsværdivurderingen for stofskifte- og lemmelidelser.
Projektets resultater og effekter:
Der er gennemført statistiske analyser af egenskaberne fra ydelseskontrollen, sundhedsregistreringer og
kliniske data fra sundhedsrådgivningsbesøg. Generelt har ketose (stofskiftelidelse fra sundhedsregistreringer), BHB, acetone, kg mælk, fedtprocent, proteinprocent og celletal en god kvalitet og er brugbare i avlsarbejdet. Dog vurderes det, at kvaliteten af data fra sundhedsrådgivningsbesøg ikke er tilstrækkelig.
Genetiske modeller for stofskifte- og lemmelidelser blev udviklet, så der kunne beregnes genetiske parametre hos malkekvæg samt for leverbylder hos slagtekalve. Arvbarheden for BHB var 0,10, for acetone 0,05, for
ketose 0,01 og for leverbylder 0,03. Den genetiske sammenhæng mellem BHB og ketose er 0,64 og mellem
acetone og ketose 0,79. Der blev udviklet et avlsværdital for ketose, hvor BHB indgår som informationsegenskab. Resultaterne viser, at det er muligt at inddrage leverbylder i avlsarbejdet, da egenskaben er arvbar og har en genetisk variation. Det anbefales at anvende BHB i avlsværditallet for stofskiftelidelser. Der er
udarbejdet en samlet rapport, der danner baggrund for beslutning om implementering af de nye registreringer og resultater.
Det primære mål i projektet er at øge sikkerheden for det eksisterende indeks, der beregnes for stofskifte- og
lemmelidelser ved at inddrage nye registreringer. Det vil kunne forbedre det eksisterende indeks for stofskiftelidelse at inkludere BHB som informationsegenskab i beregningerne.
Færre stofskifte- og lemmelidelser vil have en positiv effekt på sundhed og velfærd hos danske malkekøer.
Forbedring af sundheden og velfærden vil have gavnlig effekt på danske mælkeprodukters image.
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Note 18. Bæredygtig og intensiv kvægproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede mål at medvirke til en reduktion af den generelle miljøpåvirkning, samt at kvægproducenternes omkostninger ved at leve op til miljøkrav minimeres. Projektets formål var at opbygge og formidle ny viden til landmændene omkring bæredygtig og ressourceeffektiv kvægproduktion, der mindsker belastningen af det omgivende miljø.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1:
For at sikre, at de data, der ligger til grund for regulering af landmandens gødningsmængde og emissionsberegninger samt de nationale opgørelser i forbindelse med internationale opgørelser og krav er rigtige, er der
med bistand fra AgroTech gennemført en omfattende gennemgang af grunddata og opstillet en model til
indsamling og analyse af data fremover. Der er desuden udarbejdet en model til omregning af indsamlede
data til generelle normtal, der gælder for alt kvæg i Danmark i samarbejde med Aarhus Universitet. Det har
dog ikke været muligt i 2015 for slagtekalvene, da data ikke blev fundet valide. Det vil ske i 2016, efter at en
model for slagtekalvedata er udarbejdet. Der er analyseret på forskelle mellem økologisk og konventionel
mælkeproduktion.
Arbejdspakke 2:
Udviklingen i mælkens klimaaftryk er analyseret, og muligheden for at vurdere produktionsfaktorernes betydning for det samlede klimaaftryk er ligeledes blevet beskrevet. Forsyningen af enkeltaminosyrer i relation
til reduktion af den samlede proteinforsyning blev vurderet. Der er informeret om baggrund og vurdering af
udviklingen i fosforforsyningen til malkekøer.
Arbejdspakke 3:
I forbindelse med fremskaffelse af mere viden omkring ammoniakfordampning fra normtalsgulve, der foruden
beregning af kvælstof til harmoniarealer også er grundlag for beregninger i Miljøstyrelsens miljøgodkendelsessystem, har der foregået en udvælgelse af gulve og gulvteknologier, der giver en lav ammoniakfordampning. I projektet er det undersøgt og udarbejdet en redegørelse for, hvordan der opnås den mest praksisnære viden på dette område, der gavner miljøet, men også giver landmanden mulighed for at beslutte, hvilken
teknologi der passer bedst i produktionen. I denne proces var der involveret teknologiproducenter, der bidrog
med referencer til udvælgelse af staldgulve.
Arbejdspakke 4:
Lovgivningen på henholdsvis staldmiljøområdet og på området om anvendelse af husdyrgødning hænger
meget sammen med den viden, der er om ammoniakfordampning fra staldgulve. Projektet har blandt andet
haft fokus på, at den nødvendighed det er at få mere præcis viden om, hvad der forsvinder af kvælstof fra
staldgulve, giver landmanden det rette udgangspunkt for at vide, hvor meget kvælstof fra husdyrgødningen,
der hvert år er til rådighed i marken. I samarbejdet med landmænd og teknologiproducenter er der udarbejdet klare niveauer for, hvad der kan forventes med den rette viden om gulve og teknologier, hvilket der har
været stor forståelse for.
Projektets resultater og effekter:
Foderkontroller og KPO-foderopgørelser fra DMS er analyseret og vurderet med hensyn til validitet som
grundlag for normtal for husdyrgødning samt klima- og emissionsberegninger. Resultatet var, at validiteten er
stor i baggrundsdata. Der blev konstateret et spring eller stor stigning i fosforniveau i gødningen, men analysen viste, at det hænger sammen med en reel stigning.
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Der er ligeledes udarbejdet klimaberegninger på mælk med udgangspunkt i de beregnede fodermængder og
de beregnede normtal for N-udskillelse. Der er publiceret en systematisk beregning af klimabidrag på mælk
med baggrund i analysen. Kvægbrugere er informeret, og de har vist forståelse for formålet med at få bedre
viden om ammoniakfordampning fra udvalgte staldgulve og ved brug af gulvteknologi. Fremgangsmåden for
opnåelse af mere præcise normtal for kvægstaldgulve er afklaret og er nu under udarbejdelse.
At kvægets normer for næringsstofudskillelse er korrekte, har meget stor betydning, fordi dansk landbrug
skal underoptimere kvælstofgødskningen med over 20 procent. Derfor er den nye viden om emissionen af
kvælstof fra kvægstalde også meget vigtig i den forbindelse. Samtidig bidrager det også til at klarlægge, hvor
der kan sættes ind for at undgå tab. Næringsstofeffektivitet hænger sammen med generel effektivitet, og
derfor også stor betydning for kvægbrugerens direkte indtjeningsmuligheder.
Manglende optimeringsmuligheder for gødskningen af marken har negativ betydning for udbytterne. Konsekvensen er lavere indtjening til landmanden og samfundet generelt, men også større import af fodermidler til
landet. Manglende styringsmuligheder og kendskab til de klima-, N- og fosformæssige forhold vil føre til større udledninger med unødvendig belastning af sårbare naturområder til følge.
Note 19. Hvad gør de bedste bedre
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe handlekraft hos økonomisk udfordrede landmænd ud fra, hvad de bedste
bedrifter gør anderledes og bedre end den gennemsnitlige bedrift sammenlignet på kompetencer, arbejdsværdier og prioriteringer.
Projektets aktiviteter:
SEGES udarbejdede i 2014 analysen ”Styrket konkurrenceevne gennem inspiration og læring fra de bedste”,
hvor der blev afdækket en række prioriteringer, færdigheder og arbejdsværdier indenfor ledelse, organisation
og planlægning samt virksomhedsstyring, som de bedste landmænd i øjeblikket benytter sig af. Disse helhedsorienterede temaer rummer en række ledelsesmæssige implikationer, der via nye rådgivningsmetoder
kan medvirke til at skabe handlekraft hos de landmænd, der har et gennemsnitligt økonomisk resultat, og
som er målgruppen i nærværende projekt. Der er gennemført nedenstående aktiviteter i projektet.
Kompetenceafdækning af de bedste landmænd på baggrund af SEGES, Kvægs analyse
På baggrund af SEGES’s analyse er den praksis, som de bedste landmænd benytter sig af, brugt som udgangspunkt for at afdække praksis hos landmænd, der har et gennemsnitligt økonomisk resultat. Kompetencer og praksis i analysen er beskrevet indenfor emnerne: kurs, koordinering, engagement og arbejdsværdier.
- Kurs handler om, hvordan der skabes forståelse og mening i forhold til fælles overordnede mål og
strategier.
- Koordinering vedrører relationel koordinering af ressourcer og aktiviteter, planlægning og eksekvering.
- Engagement handler om, hvordan der skabes en dedikation til bedriftens succes blandt medarbejderne, der er mindst lige så stærk som dedikationen til medarbejderens egen succes og interesser.
- Arbejdsværdier beskrives ud fra det, som de bedste opfatter som vigtigst, og som dermed kommer i
centrum for deres indsats.
Kompetenceafdækning af økonomisk udfordrede landmænd
- For at kunne sammenligne og efterfølgende designe rådgivningsmetoder er der gennemført interviews med otte økonomisk udfordrede landmænd. Der er desuden interviewet rådgivere med særlig
erfaring i rådgivning af denne målgruppe.
- Beskrivelse af målgruppe
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Målgruppen er beskrevet ud fra deres økonomiske data og placering i benchmark-analyser.
- Sammenligning og afdækning af forskelle
-

Ud fra de to kompetenceafdækninger af hhv. landmænd og rådgivere er der kortlagt forskelle og
opmærksomhedspunkter i praksis ud fra principper om kurs, koordinering, engagement og arbejdsværdier. Forskelle og potentielle opmærksomhedspunkter er vist i organisatoriske analysemodeller.

Rådgivningsmetoder
- Der er designet rådgivningsmetoder ud fra sammenligningerne af de landmænd, der har de bedste
økonomiske resultater og de landmænd, der har et gennemsnitligt økonomisk resultat. Rådgivningsmetoderne er designet, så de er målrettet karakteristika for målgruppen af landmænd med et
gennemsnitligt økonomisk resultat, og der er inddraget forhold, som analyserne viste, der bør fokuseres på, for at målgruppen kan inspireres til en praksis, der hjælper landmændene bedst muligt til
at sikre en stabil drift og økonomi.
Formidling
- Rådgivningsmetoderne er formidlet via artikler, og der er gennemført en workshop for ledelsesrådgivere. Der er desuden udarbejdet inspirationsmateriale målrettet landmændene i målgruppen.
Projektets resultater og effekter:
Der er udarbejdet en rapport, der sammenligner praksis hos landmænd i to grupper: 1. Landmænd med de
bedste økonomiske resultater. 2. Landmænd med gennemsnitlige økonomiske resultater, der kan være udfordret økonomisk. I rapporten peges der på relevante indsatsområder for landmænd i gruppe 2.
Med udgangspunkt i ovenstående rapport er der designet tre rådgivningsmetoder med vejledning til landmænd og rådgivere indenfor ledelse. Metoderne omfatter analyse af bedriftens ledelsessystem, herunder en
række spørgsmål til afklaring. Endvidere indgår der valg af relevante indsatsområder og ledelsesværktøjer
samt vejledning i brugen af materialet.
De designede rådgivningsmetoder omhandler:
1. Organisationsanalyse og indsatser på landbrugsbedriften
2. Initiativer til etablering af retning, koordinering og engagement på landbrugsbedriften
3. Fokuseret indsats på kommunikation og relationel koordinering på landbrugsbedriften.
Der er gennemført en workshop for ledelsesrådgivere, hvor rådgivningsmetoderne er præsenteret. Endvidere er der udarbejdet artikler med vejledning i brugen af metoderne for rådgivere og landmænd.
En række af de produktionsforhold (f.eks. reproduktion, levendefødte dyr, sygdom og dyrevelfærd), der påvirker landmandens bundlinje, kan tilskrives biologiske, kemiske eller fysiske forhold og ikke mindst ledelsesforhold. Ved, via landmandens rådgivere, at sætte fokus på ledelsesopgaven på bedriften understøtter det
den enkelte landmand i at skabe handlekraft inden for udvalgte fokusområder, som bidrager til, at der opnås
bedre management og dermed et bedre økonomisk resultat på bedriften.
En bedre økonomisk bundlinje for gruppen af landmænd med et gennemsnitligt økonomisk resultat, som kan
være økonomisk udfordrende, vil bidrage til en bedre likviditet og rentabilitet for erhvervet som helhed. Alt
andet lige vil det styrke den økonomiske konkurrenceevne og bidrage til at fastholde og i nogle tilfælde udvikle nye arbejdspladser.
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Note 20. Farmtal Online
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Farmtal Online er en database med faglige og økonomiske normtal for landbrugsproduktion. Databasen
indeholder både historiske data samt prognoser over forventede priser og kalkuler. Farmtal Online tilgås via
internettet. Projektets formål var at sikre, at landmænd og deres rådgivere har hurtig og let online adgang til
kvalitetssikrede og opdaterede faglige og økonomiske normtal for landbrugsproduktionen, som er vigtige for
den enkelte landmands økonomiske styring af bedriften.
Projektets aktiviteter:
- Brugerfladen er blevet opdateret, hvilket betyder, at Farmtal Online er blevet mere brugervenlig.
- Søgefaciliteterne er færdiggjort, så det er blevet lettere og hurtigere for landmændene at fremsøge
data.
- Som et led i at udnytte de historiske data mere optimalt, er det blevet muligt at gå tilbage i historikken for en given norm i Farmtal Online.
- For at sikre en rationel og bedre kvalitet i præsentationen af data i Farmtal Online, så er der foretaget en forbedring af den tekniske administration.
- Landmændene øger løbende anvendelsen af apps i forbindelse med deres driftsledelse. Derfor er
mulighederne for udvikling af en app til Farmtal Online blevet analyseret.
- Som et led i at forbedre datakvalitet og -sikkerhed i Farmtal Online er det blevet belyst, hvordan data-basestrukturen kan forbedres.
- Der er gennemført formidlingsaktiviteter via Farmtal Onlines informationsside.
Projektets resultater og effekter:
Farmtal Online er en database med faglige og økonomiske normtal for landbrugsproduktionen, hvor landmændene og deres rådgivere kan slå den information op, som de mangler.
Projektet har i 2015 dels sigtet på nemmere dataopdatering, dels på hurtigere brugerfremsøgning af data.
Landmændene har fået mere rettidige og bedre kvalitetssikrede data, som følge af forenklede administrative
procedurer. Herudover er landmændenes mulighed for navigation forbedret væsentligt ved at fremsøgning af
relevante data nu kan lade sig gøre i selve brugerfladen. Landmændene slipper dermed for at lede i længere
tid efter den information, der søges.
Den enkelte landmand kan, via hurtig og let online adgang til informationerne i Farmtal Online, udnytte de
eksisterende ressourcer, som denne har til rådighed, bedst muligt. Det kan f.eks. være afregningspriser eller
kalkuler til beregning af lønsomhed i leje af jord. Herudover kan databasen bl.a. bruges til hurtigt og let at
dokumentere informationer, som landmanden enten ikke har eller som skal bekræftes/afkræftes.
Idet informationer i Farmtal Online nu dels er lettere tilgængelige via søgemuligheder, dels er mere up to
date og derfor også mere præcise, er adgangen til relevante data forbedret væsentligt. Informationer, der
kan fremsøges i Farmtal Online vil ofte være relevante for den økonomiske styring af virksomheden og kan
indgå i beslutningsgrundlaget for den enkelte landmand eller dennes rådgivere. Dette medfører potentielt
forbedret management af landbrugsvirksomhederne ud fra akkurate og opdatererede informationer.
Et survey har godtgjort, at 31 pct. af brugerne af Farmtal Online er landmænd eller ansatte på landbrugsbedrifter, og 37 pct. er rådgivere for landmændene. Ved at sikre ajourføring og kvalitet af data i Farmtal Online,
er der skabt grundlag for en god og ensartet brug af data for landmanden og hans rådgivere, uanset hvor i
landet landmanden bor, og uanset om produktionen er konventionel eller økologisk. Det sikrer et godt grundlag for management og økonomisk styring på den enkelte bedrift, hvilket forbedrer rentabiliteten, og giver
mulighed for øget udvikling. Det vil bidrage til en samlet økonomisk forbedring i landbrugserhvervet, hvilket
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vil påvirke konkurrenceevnen positivt og forbedre muligheden for både at fastholde og etablere nye arbejdspladser.
Note 21. Udvikling og implementering af Rådgivningskoncepter
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet skal sikre, at den viden, der er udviklet, samlet sammen og dokumenteret i VSP, blandt andet i
Best Practice-manualer, fortsat er aktuel og bliver anvendt i eksisterende og nye sammenhænge. Målet er
endvidere at finde nye måder at sikre effekten af den viden, der sættes i arbejde på staldgangen. Samlet set
er målet en effektiv omsætning af viden til den enkelte bedrift.
Projektets aktiviteter:
- Der er gennemført videnoverførselsmøder fra de faglige VSP eksperter til lokale rådgivere i de fem
ekspertgrupper: farestaldsmanagement, repromanagement, vækstmanagement, vådfodermanagement og hjemmeblandermanagment. Herudover er afholdt styregruppe- og projektgruppemøder til
koordinering af de faglige aktiviteter. I grupperne deltager repræsentanter fra den lokale rådgivning
og VSP.
- Manualer inden for de 5 ekspertområder er opdateret i det omfang, der har været behov for opdatering med ny viden.
- For at reducere omkostningerne til møder med lokale ledere er en del af møderne som forsøg gennemført som Webinarmøder.
- Der er udarbejdet projektplan for demonstrationsprojekt i reproduktion. Demonstrationsprojektet
hedder ”Holdbarhed hos unge søer” og demonstrerer, at man kan reducere udskiftningsgraden af 1.
og 2. lægs søer i mange besætninger, som ligger med en høj udskiftningsprocent. Demonstrationen
er iværksat i 21 besætninger og kører i 2015 og 2016.
Projektets resultater og effekter:
Der er gennemført 3-4 mødedage inden for hvert af de fem ekspertområder. Herved er rådgiverne opdateret
med nyeste viden, hvilket de har ført med sig ud i besætningerne og implementeret via deres rådgivning,
hvilket understøtter optimeret svineproduktion i besætningerne og dermed forbedret resultat og udnyttelse af
ressourcer og rammer.
Demonstrationsprojekt ”Holdbarhed hos unge søer” er designet, planlagt og iværksat i 21 besætninger i
samarbejde med de lokale rådgivere.
Der er startet et demoprojekt omkring ”Holdbarhed hos unge søer”. Det er et reproduktionsprojekt, og da
demonstrationen er omkring holdbarhed af søer, tager det tid at demonstrere i besætningerne, da man skal
igennem cyklus nogle gange, inden man ser effekten af iværksatte tiltag. Derfor kommer demonstrationen til
også at foregå i 2016, hvilket ikke var forventet.
Projektet går i høj grad ud på at få implementeret viden om svineproduktion i besætningerne via vidensoverførsel til rådgivere, manualer i svineproduktion og demonstrationsprojekt.
Når der sker en effektiv implementering af viden, styrkes erhvervets konkurrenceevne, og dermed bidrager
det til, at den enkelte besætning kan fortsætte produktionen og dermed fastholde arbejdspladser.
Ved implementering af viden forbedres ressourceudnyttelsen. F.eks. vil et reduceret foderforbrug pr. kg tilvækst medføre forbedret økonomi og reducere udledning af kvælstof, ammoniak, fosfor og CO2.
De aktiviteter, der er gennemført i projektet, er gennemført som forventet. Viden er overført til en stor gruppe
rådgivere, som efterfølgende har en bred kontaktflade med svineproducenter, hvor viden implementeres.
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Demonstrationsprojekt er igangsat, og der opleves entusiasme blandt de deltagende besætninger for at nå
projektets målsætning.
Note 22. Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at undersøge, om kontrolleret dræning kan anvendes som et bæredygtigt virkemiddel til
at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet herunder de produktionsmæssige konsekvenser, og under hvilke forhold virkemidlet kan anvendes.
1. Etablering og afprøvning af demonstrationsanlæg med kontrolleret dræning
1.1 Udpegning af egnede demonstrationsarealer.
- Aktiviteten er afsluttet i 2012.
1.2 Etablering af anlæg med kontrolleret dræning.
- Aktiviteten er afsluttet i 2012.
1.3 Regulering af vandstanden på demonstrationsarealerne.
- Vandstanden er hævet i efteråret 2014 til ca. 40 cm under terræn ved styrebrønden og sænket igen
primo marts til normal afdræning på de tre demonstrationsmarker.
- Vandstanden er moniteret i vinterperioden for at vurdere behovet for justering af hævningen.
2. Kvantificering af effekt på drænafstrømning og næringsstofindhold i drænvand.
2.1 Etablering af målebrønde og pejlerør samt instrumentering
- Aktiviteten er afsluttet i 2012.
2.2 Måling af drænvandsafstrømning og udtagning af vandprøver.
- Gennem hele perioden med drænafstrømning er der udtaget ugentlig prøver af drænvandet fra alle
drænfelterne til analyse for indhold af kvælstof og fosfor.
- Afstrømningen af drænvand og vandstande er målt kontinuert med flowmåler. Der er udført opgaver
for at sikre kontinuert dataopsamling.
3. Kvantificering af effekt på næringsstofdynamik og plantevækst.
3.1 N-min prøver
- Der er udtaget N-min prøver tidligt forår lige efter sænkning af vandstanden lagdelt i 4 lag til 100 cm
dybde på demonstrationsmarken.
4. Kortlægning af områder, der er egnede til kontrolleret dræning som virkemiddel
4.1 Opstilling af kriterier for kortlægning af egnede arealer
- Kortlægningsopgaven foretages af Aarhus Universitet. Det er leveret faglige indspil.
5. Demonstration af plantedyrkning med kontrolleret dræning og udarbejdelse af manual.
5.1 Dyrkningsjournal og registrering af udbytter.
- Høstudbytter er målt med forsøgsmejetærsker med GPS. Kornprøver er udtaget til analyse. Data er
bearbejdet.
- Dyrkningsoplysninger og effekter af kontrolleret dræning på dyrkningsfladen er registreret.
5.2 Økonomisk analyse af kontrolleret dræning som virkemiddel
- Driftsøkonomi og omkostningseffektivitet ved kontrolleret dræning som virkemiddel er analyseret.
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5.3 Udarbejdelse af manual om kontrolleret dræning som virkemiddel
- Der er udarbejdet et udkast til manual.
Projektets resultater og effekter:
- Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor er afprøvet.
En række effekter af kontrolleret dræning er dokumenteret
-

Der er tilvejebragt et grundlag for at vurdere, hvordan kontrolleret dræning som virkemiddel kan indgå i kvælstofindsatsen.

-

Der er opnået viden og praktiske erfaringer med etablering og drift af anlæg til kontrolleret dræning.

-

Der er udarbejdet udkast til manual om kontrolleret dræning.

Kontrolleret dræning kan reducere udledningen af kvælstof og fosfor via dræn samt drænafstrømningen.
Men da effekterne er meget stedspecifikke bliver kontrolleret dræning ikke godkendt med en standardeffekt
på en sådan måde, at det kan erstatte andre virkemidler. Derfor vil primærproducenterne næppe kunne drage økonomiske fordele af at anvende virkemidlet, med mindre der indføres en emissionsbaseret kvælstofregulering.
Kontrolleret dræning forventes ikke umiddelbart at få nogen større udbredelse, men projektet har styrket
videngrundlaget vedr. kvælstof- og fosforvirkemidler. Der er skabt et grundlag for at arbejde videre med varianter af kontrolleret dræning, herunder som et virkemiddel i tilknytning til minivådområder. Projektet har bidraget væsentligt til videngrundlaget om drænvandsvirkemidler, der forventes at spille en væsentlig rolle i de
kommende års kvælstofindsats.
Note 23. Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er bevilget af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP), og formålet er at undersøge
agronomiske og driftsøkonomiske forhold i relation til reduceret jordbearbejdning og direkte såning, herunder
at belyse/fastlægge interaktioner med dyrkning af mellem- og efterafgrøder samt anvendelsen af faste kørespor med henblik på at opbygge og bevare jordkvaliteten og mindske landbrugets klimapåvirkning.
Projektets aktiviteter:
1. Demonstrationer og undersøgelser
1.1 Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til anvendelse af reduceret jordbearbejdning:
To arealer med storskalademonstrationer, hvor pløjning sammenlignes med ingen pløjning, har ligget på de
samme lokaliteter i op til 17 år. Demonstrationerne har ikke vist nogen sikre forskelle på udbyttet i den pløjede og upløjede del.
1.2 On-farm undersøgelser og målinger:
Der er udarbejdet et koncept for on-farm undersøgelser, som er anvendt af lokale konsulenter på 5 bedrifter
med reduceret jordbearbejdning og 2 bedrifter med direkte såning. Undersøgelserne indgår i en vurdering af,
hvordan de forskellige former for jordbearbejdning anvendes optimalt.
2. Opbygning af beslutningsstøttesystem
2.1 Beslutningstræ: De undersøgelser og målinger som er udført som on-farm koncept indgår i et beslutningstræ som er en dyrkningsvejledning i pløjefri dyrkning. Disse undersøgelser og målinger danner basis for
at vurdere, hvordan forskellige former for jordbearbejdning anvendes optimalt. Der er optaget videoer, hvor
erfaringerne med pløjefri etablering videregives.
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3. Formidling
3.1 Der er løbende formidlet ved projektmøder, i Oversigt over Landsforsøgene 2015, på LandbrugsInfo og
på fondssitet.
Projektets resultater og effekter:
Der er videreført demonstrationer med reduceret jordbearbejdning. Der er igangsat nye undersøgelser på
bedrifter med pløjefri dyrkning rundt om i landet. Der er indsamlet mange registreringer både i efterår 2013
og forår/sommer 2014, efterår 2014 og forår/sommer 2015. Registreringerne skal bearbejdes, så de senere
kan indgå i beslutningsstøttesystemet/dyrkningsvejledningen. Råskitsen til denne er klar og påfyldning af
elementer er begyndt. Specialkonsulenter i pløjefri dyrkning er orienteret og er involveret i projektet, hvor de
udfører registreringer og målinger i udvalgte marker med forskellige jordbearbejdningssystemer.
Projektet forventes at være af stor betydning for at vurdere muligheden for at anvende pløjefri dyrkning til at
opnå øget kapacitet, forbedret jordstruktur og forbedret driftsøkonomi, samtidig med at projektet vil bidrage til
at fastlægge, under hvilke forhold det kan lykkes at dyrke afgrøderne pløjefrit.
Under reduceret jordbearbejdning og direkte såning forventes en lavere emission af lattergas fra nedbrydning af afgrøderester samt mellem- og efterafgrøder, et reduceret brændstofbehov samt i en 15-20 årig periode en mulighed for øget kulstofopbygning i jorden. Med et potentiale for at praktisere reduceret jordbearbejdning og direkte såning på yderligere ca. 640.000 ha vil den samlede mulige emissionsreduktion ligge
indenfor intervallet 1.670.000-1.750.000 tons CO2 pr år i en 15-20 årig periode.
Note 24. Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle et forskningsbaseret beslutningsgrundlag og rådgivningskoncept for implementering af nye drænfilterteknologier (konstruerede vådområder og brøndfiltre), der omkostningseffektivt
kan rense drænvand for næringsstoffer, hvis der er behov for det. Formålet er endvidere at afdække eventuelle dyrkningseffekter og ulemper på marken samt at klarlægge, under hvilke forhold metoden kan anvendes
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i seks tæt koblede arbejdspakker (AP1-6) som samlet danner basis for udformning af et
vurderingsgrundlag for implementering af drænfilterløsninger til optimeret næringsstofreduktion. SEGES
deltager i arbejdspakke 1, 3 og 6
AP 1: Ingen aktivitet 2015
AP 3: Der blev på demonstrationsarealet med vandstuvning (5 brønde) målt vandstanden i brøndene og på
areal med 22 pejlerør. Der er til høst 2015 foretaget udbyttemålinger på demonstrationsarealet.
AP 6:
Aktivitet 6.1: Hjemmeside løbende blevet opdateret: http://idraen.dk/. Samtidig er der link til Landbrugsinfo
hjemmeside således informationer formidles til normale brugere til landmænd og konsulenter
Aktivitet 6.2: Der er lavet en interviewundersøgelse og på den baggrund udgivet en publikation ”Vejledning til
interessentinddragelse ved placering af drænfilterløsninger”
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Aktivitet 6.4: Udviklet et rådgivningskoncept for placering af drænvirkemidler, herunder specielt minivådområder. Konceptet findes på landbrugsinfo og link via projektets hjemmeside.
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/projekter/Sider/Etableringafminivaadomraader.aspx
Samtidig er der udviklet en avanceret applikation til GIS (MAPINFO) som gør det muligt på en simpel måde
at beregne mængden af jord som skal flyttes ved en vilkårlig placering af et minivådområde. Det gør det
muligt hurtigt og nemt at få et ret præcist skøn over omkostninger ved en mulig placering.
Det samlede projekt blev i august 2015 yderligere forlænget til august 2017 fra afslutning i marts 2016. Dette
får kun i lille udstrækning betydning for SEGES aktiviteter, idet det primært omhandler udskydelse af afsluttende seminar som afholdes i 2016. SEGES medvirker til denne aktivitet, dog uden promille tilskud. Udskydelsen skyldes forsinkelse på 2 minivådområder som Aarhus Universitet er ansvarlig for.
Projektets resultater og effekter:
SEGES har:
- kortlagt dræn ved Fensholt, vest for Odder.
- medvirket med viden til at vandløbsoplandet er blevet instrumenteret med flowmålere, automatiske
vandprøveudtagere til kemiske analyser i vandløb og på flere drænoplande.
- medvirket til finde egnede arealer til konstruerede vådområder
- udarbejdet ny hjemmeside: http://idraen.dk/?page_id=11
- udarbejdet og testet ny GIS applikation
- udarbejdet rådgivningskoncept for placering af drænvirkemidler
- medvirket til at dokumentere effekt ved vandstuvning i dræn opstrøms minivådområde
Minivådområder som virkemiddel, er planlagt at kompensere for øgning kvælstofnormen til markerne og
dermed medvirke til øget produktionen, som p.t. er påvirket negativt af den nedsatte kvælstofnorm. Minivådområder vil fjerne næringsstoffer og medvirke til forbedring af vandkvalitet. Det kan også skabe biodiversitet i
landskabet. Samtidig vil minivådområder kunne medvirke til at forbedre landmandens økonomi, fordi markernes kan gødes optimalt, samtidig med at miljømålene i vandplanerne nås.
Samlet set har projektet bidraget til udviklingen af et rådgivningskoncept for placering af minivådområder.
Dette er af stor betydning for den planlagte implementering af minivådområder for næsten 400 mio. kr.
Note 25. MRSA vejledning og overvågning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at:
- Sikre bedst mulig rådgivning om smittebeskyttelse og arbejdsmiljø til mælkeproducenter, der får
konstateret MRSA i tankmælk
- Afdække hvilke typer MRSA, der optræder i besætningerne
- Undersøge infektionsdynamik
- Afdækning af forekomst i slagtekalvebesætninger
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en screening for MRSA i slagtekalvepopulationen via:
Undersøgelse af slagtedyr på slagterier: af 93 undersøgte kalve var ingen positive for MRSA. Undersøgelsen blev foretaget på materiale indsamlet via svaberprøver fra næsehule, lyske og regionen omkring endetarmsåbningen.
Undersøgelse af kalve i forskellige aldersgrupper fra i alt 15 forskellige større slagtekalvebesætninger: Ud af
cirka 550 testede kalve blev der fundet 4 kalve positive for MRSA. Desuden blev der indsamlet prøver fra
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cirka 80 slagtekalveproducenter. Heraf blev 6 fundet positive, 4 af disse havde jævnligt kontakt til svinebesætninger.
Projektets resultater og effekter:
- Screening af slagtekalvebesætninger viste sporadisk forekomst af MRSA i disse (0,7 procent). Resultaterne tyder dermed på, at infektion med MRSA ikke udgør et reelt problem i slagtekalveproduktionen. Forekomsten af positive dyr er meget lavere end fundet ved tilsvarende undersøgelse i
blandt andet Holland.
- Undersøgelse af besætningernes personale viste, at nogle få (7,5 procent) var positive for MRSA.
Flertallet (67 procent) af disse personer havde kontakt til svinebesætninger.
- Bedre adgang til eksportmarkeder
Det er positivt for kvægbrugets omdømme hos forbrugerne, at undersøgelsen har dokumenteret, at MRSA
ikke udgør et reelt problem hos slagtekalve og malkekøer.
Mulighed for eksport til Sverige vil øge prisen på okse-/kalvekød - både i kraft af et større marked og bedre
afsætningspriser i Sverige i forhold til andre markeder. Påvisning af meget lav forekomst af MRSA i danske
besætninger sammenlignet med mange andre lande (for eksempel Holland) samt andre produktionsgrene
(svineproduktion) kan medvirke til et generelt bedre omdømme med hensyn til medicinforbrug og antibiotikaresistens i forhold til politikere og forbrugere.
Der er genereret adgang til relevant viden via præsentation af resultater på landmandsmøder og skriftligt
materiale tilgængeligt via nyhedsbreve og hjemmeside.
Note 26. Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål var at reducere importen af fosfor (P) til Danmark samt undgå såvel oversom underforsyning af afgrøderne med P. Målet er at udvikle en metode til bestemmelse af Pgødningsværdien i restprodukter som spildevandsslam, aske, struvit og biochar samt på forskellige fraktioner
af husdyrgødninger.
Projektets aktiviteter:
Ap 1. Restprodukter, potentialer og barrierer
Der er sammen med Aarhus Universitet påbegyndt en udarbejdelse over fosforholdige restprodukter, og en
beskrivelse af de barrierer, der i dag er stopklodsen for bedre udnyttelse af fosfor i restprodukter. Der er
løbende kontakt til forskellige interessenter vedrørende anvendelse af restprodukter i jordbruget.
Ap 4. Demonstration af P-gødningsværdi
Der er gennemført 4 forsøg i vårbyg med fosforvirkning af forskellige affaldsprodukter. Heraf gennemfører
SEGES de to af forsøgene, mens Aarhus Universitet gennemfører 2 parallelle forsøg. Der er i 2 forsøg med
bestemmelse af 1. års virkningen afprøvet 2 slamtyper, struvit, kompost og halmaske. I 2 forsøg er målt 2.
års virkningen. Her indgår NovoGro og biochar i stedet for halmaske. Flere af forsøgene ligger på arealer
med usædvanligt stort udslag for fosfor, og en foreløbig opgørelse af første års effekten af fosfor af affaldsprodukter varierer fra 65 til 100 pct. Forsøgene med 2. års virkning viser en betydelig flerårig virkning af fosfor i restprodukterne. Forsøgene vil blive gjort endeligt op sammen med Aarhus Universitet, når forsøgsserien er gjort færdig i 2016.
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Ap 5. Beslutningsværktøj
I 2015 er udarbejdelsen af et beslutningsværktøj til landmænd og konsulenter, der skal optimere brugernes
valg af fosforgødninger, herunder brug af affaldsprodukter, videreført. Udarbejdelsen er endnu ikke så langt,
at der er udsendt information om det på Landbrugsinfo.
Projektets resultater og effekter:
Forsøgsresultaterne med fosfor dokumenterer, at der er en effekt af fosfor i affaldsprodukter, men at 1. års
virkningen er lavere end for fosfor i handelsgødning. Der forestår endnu at vise, om markeffekten af fosfor
kan forudsiges ud fra en analyse af produktet. I projektet er demonstreret, at struvit, der er et produkt, der
forekommer ved fældning af fosfor i rensningsanlæg, har en relativ god fosforeffekt. Fældning af struvit i
rensningsanlæg er en ny teknologi og kan forbedre fosforanvendelsen i slam. Teknikken er allerede taget i
brug af Herning Vand, som skal ud at afsætte struvit som gødning. Her er projektets resultater vigtige, fordi
det demonstrerer fosforeffekten for landmanden.
Producenterne vil få fordel af, at produkterne deklareres bedre og dermed bedre kan afsættes til landbruget.
Projektet producerer viden om udnyttelsen af fosfor, og den viden bliver løbende formidlet. Endelig vil forøget viden om udnyttelsen føre til en bedre management i primærproduktionen, fordi en over/underforsyning
med fosfor i den enkelte mark kan undgås.
Bedre fastsættelse af fosforvirkningen af affaldsprodukter kan føre til en bedre rentabilitet i erhvervet for den
del af landmændene, som bruger affaldsprodukter nu og for dem, som kommer til det i fremtiden. Samtidig
forventes det at kunne give et bedre miljøregnskab for fosfor for primærproducenten. Øget recirkulering af
næringsstoffer herunder næringsstoffer i affaldsprodukter vil give landbruget et bedre image i befolkningen
bl.a. med henvisning til, at landbruget ikke trækker så meget på en begrænset fosforressource.
Note 27. Efter- og mellemafgrøder til optimering af plante-produktionssystemer (OptiPlant)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projekts formål var at optimere efter- og mellemafgrøder som centrale værktøjer til opnåelse af en bæredygtig planteproduktion på plante- og svinebrug med kornbaserede sædskifter. Herunder at klarlægge interaktioner med jordbearbejdning og sædskifte med henblik på at minimere næringsstofoverskuddet, begrænse
klimapåvirkningen, reducere pesticidanvendelsen og sikre god produktionsøkonomi.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Kvælstofoverskud
Aktivitet 1.1 Screening af efter- og mellemafgrøder
Der er i tre år på 2 lokaliteter gennemført en screening af forskellige efter- og mellemafgrøder, der i mange
tilfælde ikke tidligere er undersøgt. Undersøgelserne har omfattet forskellige former for etablering (udlæg om
foråret, udstrøning før høst, såning efter høst) og har inkluderet kvælstoffikserende arter. Screeningen er
foretaget på forskellige jordtyper og under forskellige klimatiske betingelser. Udvælgelse af sorter, arter og
blandinger er sket i samarbejde med DLF-Trifolium. I forsøgene er målt
- Kvælstofoptagelse i afgrøderne om efteråret
- N-min om efteråret samt
- Eftervirkningen i den efterfølgende afgrøde
AP4. Opskalering, økonomi, beslutningsstøtte og formidling
Aktivitet 4.2 Udvikling af beslutningsstøttesystem samt udarbejdelse af dyrkningsvejledninger
Resultaterne af forsøgene gennemført i AP1 samt af modelberegninger organiseres er organiseret i et ”beslutningstræ”. ”Beslutningstræet” er udarbejdet i Excel og fungerer på den måde, at programmet prioriterer
30 forskellige efterafgrøder alt efter, hvad brugeren har oplyst har størst vigtighed (økonomi, nematoderesi-
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stens, kålbrok mm.). Beslutningstræet understøttes i et vist omfang af dyrkningsvejledninger for de forskellige efterafgrøder.
Aktivitet 4.3 Formidling og efteruddannelse
Projektet er formidlet på SEGES´ fondssite. På http://projekt.seges.dk er oprettet en side, hvor projektets
resultater er formidlet. projektets resultater er desuden formidlet i de landbrugsfaglige medier samt i flere år i
Oversigt over Landsforsøgene. Som en del af projektets demonstrationsdel er der afholdt temadage om
efterafgrøder samt et kursus for planteavlskonsulenter i slutningen af projektet. Projektets resultater behandles i to indlæg på Plantekongressen 2016.
Projektets resultater og effekter:
Projektet har tilvejebragt et grundlag for valg af efterafgrøde, specielt for de landmænd, som er interesserede i at anvende efterafgrøder til mere end blot at opfylde lovens krav. Der er opnået konkret viden mht. effekten af forskellige efterafgrøder på kvælstofbehovet i den efterfølgende afgrøde.
Note 28. Biokul til landbruget fra termisk forgasset, organisk affald
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at medvirke til grundlaget for en produktion af biokul til landbruget, baseret på organisk
materiale. (Biokul indeholder gødningsstoffer, øger jordens pH og indhold af organiske kulstoflagre). Det er
desuden formålet at afdække mulige anvendelser af biokul i landbruget, samt at informere landbruget om
mulighederne.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Landmændenes holdning, markedspotentiale, priser
Der er informeret om biokul på en stand på Økologikongres 2015. Landmændene har haft mulighed for at
kommentere på oplysningerne, så vi har kunnet danne os et billede af interesser, forventninger og bekymringer.
Mulige anvendelser, samt måder og barrierer for opbevaring, transport og spredning af produkterne er blevet
undersøgt og diskuteret. Dette er vigtigt for vurdering af produkternes pris og dermed det potentielle marked.
Mulige priser er diskuteret internt i projektet.
Arbejdspakke 2: Forretningsplaner
Der er udarbejdet et udkast til et produktblad med danske landmænd og potentielle forhandlere som de vigtigste målgrupper. Produktbladet vil indeholde alle relevante oplysninger for disse målgrupper i det omfang,
oplysningerne foreligger. Udarbejdelsen af et udkast til et produktblad har afdækket de mangler, der er i
informationen fra de øvrige arbejdspakker i det EUDP projekt, som nærværende projekt er en del af.
Arbejdspakke 3: Lovgivning
Der er opstillet sammenligning af mulig lovgivning, der kunne gælde for biokul af forskellige råvarer. Der er
aftalt dialog med Miljøstyrelsen om bestemte punkter i den eksisterende lovgivning, som skal afklares.
Arbejdspakke 4: Retningslinjer
Der er planlagt en workshop for interessenter i samarbejde med AgroTech. Workshoppen har til formål at
undersøge, hvilke råvarer det ville være relevant at hhv. bioafgasse, pyrolysere, termisk forgasse og afbrænde. Hvordan skal hver organisk råvares energiindhold (f.eks. et restprodukt fra landbruget, industri eller
fra byerne) konverteres til tilgængelig energi, hvis vi skal tage hensyn til restproduktets gødningsværdi? Altså
en diskussion af pros & cons gennem hele processen, inkl. emissioner, frem t.o.m. restproduktets værdi som
gødning og jordforbedrende produkt.
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Workshoppen blev aflyst, fordi der blev udsendt invitationer fra andre parter til andre workshops, hvor der var
så meget overlap i målgrupperne at det ikke gav mening at udsende en tredje invitation. Der er afholdt stormøde mellem alle parter i EUDP projektet, som nærværende projekt er en del af. På dette møde er der lagt
en plan for input til nærværende projekt samt en plan for de sidste faser af projektet.
Projektets resultater og effekter:
Projektet er flerårigt. De opnåede delresultater er
- Informationer fra landmænd om interesser, forventninger og bekymringer mht. biokul fra slam, aske og
slam/halm.
- Prisscenarier afhængigt af landsdel
- Udkast til produktblad om biokul
- Sammenligning af mulig lovgivning, der kunne gælde for biokul af forskellige råvarer
- Fagligt input fra parter i EUDP projektet, som nærværende projekt er en del af. Dette input skal ligge til
grund for de materialer, der skal udarbejdes i nærværende projekt.
- Bedre adgang til svært-nedbrydeligt kulstof til jorden
- Bedre adgang til recirkuleret gødning med lavt indhold af uønskede forbindelser.
Biokul af halm kan erstatte kali gødning og kalk på alle jordtyper. Hvis biokul af halm udbringes i underjorden
på grovsandet jord, vil kulstofindholdet øge jordens evne til at holde på vand og næringsstoffer og forbedre
rodudviklingen, og dermed også forhøje udbytterne. Hermed opnås en langtidsvirkning af udbringning af
biokul på landbrugsjord. Der bliver bedre mulighed for fastholdelse af den eksisterende produktion, når jordens frugtbarhed øges.
Ved forgasning af slam fjernes mikroplast og en del af tungmetallerne. Derved opnås både udnyttelse af
energiindholdet i slammet, samtidig med af indholdet af næringsstoffer kommer på en renere form og produktet bliver mere lagerstabilt.
Det giver et bedre miljøregnskab og et bedre omdømme for landbrugserhvervet at anvende recirkulerede
næringsstoffer fra samfundet, samtidig med at energipotentialet i restprodukterne (halm og slam) er udnyttet.
Note 29. Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved brug af efterafgrøder (EfterMajs)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle og demonstrere et nyt bæredygtigt dyrkningssystem i majs, som sikrer, at
såvel kvælstofudvaskningen som pesticidforbruget reduceres, samtidig med at der opretholdes et fortsat højt
udbytteniveau i majsen. Målet er at finde nye typer af efterafgrøder og bedre såmetoder til såning af efterafgrøder i majs.
Projektets aktiviteter:
AP. Udvikling af teknik til såning af efterafgrøder
Projektets aktiviteter i foregående år har bevirket en stor interesse fra flere maskinfabrikanter og maskinstationer om udvikling af udstyr. Dette er afprøvet i nye projekter.
AP. Effekt på kvælstofudvaskning, reduktion af pesticidforbrug samt udbytte
Forsøgsaktiviteten er afsluttet i 2014, men der er frem til maj 2015 gennemført målinger af udvaskning fra
forsøgene anlagt i 2014. Dette foretages af Aarhus Universitet. SEGES har medvirket til afrapportering af
resultaterne i Oversigt over Landsforsøgene 2015.
AP. Måling og modellering af niveauet for kvælstofudvaskning fra majs
Screeningerne er afsluttet i efteråret 2013. Resultaterne er opgjort i 2015, og resultaterne fremgår af en planteavlsorientering på bl.a. LandbrugsInfo.
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Projektets resultater og effekter:
Projektets resultater har givet anledning til en ny managementstrategi til etablering af efterafgrøder i majs.
Der er udviklet et nyt og meget præcist koncept herfor med anbefaling af arter af efterafgrøder, såtidspunkt
og såteknik. Der er udviklet nyt udstyr i projektet til bedre såning for at optimere fremspiringen. Dette har
givet udslag i en kommerciel udvikling af udstyr ved maskinfabrikanterne. Der er gennemført meget intensive
forsøg i samarbejde mellem SEGES og Aarhus Universitet med målinger af såvel udbytte og udvaskning.
Teknikken er demonstreret bl.a. igennem 2 år på grovfoderekskursionen, hvor der deltager op mod 1.000
deltagere pr. år.
Maskinfabrikanterne vil få et bedre grundlag for at gå på eksportmarkedet med ny teknik. Det vil også resultere i øget salg på hjemmemarkedet. Alle har fået lettere adgang til viden om efterafgrøder i majs gennem
LandbrugsInfo og artikler i fagpressen. Præcise vejledninger i etablering af efterafgrøder har resulteret i en
bedre management ude på bedrifterne.
Resultatet af projektet skal være, at der kan beholdes en stor majsandel på bedrifterne, uden at det giver
anledning til en stor kvælstofudvaskning. Opretholdelse af majsarealet er vigtigt økonomisk for kvægbedrifterne, fordi majs giver et højt udbytte med en høj foderkvalitet. Specielt i diskussionen om målrettet regulering er det vigtigt at få udvaskningsniveauet fra majs fastlagt. Projektet skal resultere i en lavere kvælstofudledning og dermed et bedre miljøregnskab.
Note 30. Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
VIRKN’s formål er, at virkemidler som underoptimal kvælstoftilførsel, efterafgrøder og anden efterårsbevoksning til reduktion af kvælstofudvaskningen, anvendes mest målrettet og resulterer i lavest mulige omkostninger pr. kg reduceret kvælstofudvaskning. Målet i VIRKN er at opdatere viden om effekterne af de væsentligste nuværende og potentielle nye virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning ved korndyrkning som
grundlag for intelligent og differentieret arealregulering
Anbefalinger og implementering
Aktivitet 4.1 Udvælgelse og karakterisering af områder og marker til dronemålinger.
Under denne aktivitet er der i efteråret 2015 fundet i alt 16 marker med efterafgrøder eller vintersæd på Sjælland. De udpegede marker med tilhørende GPS-koordinater mv. er afleveret til Aarhus Universitet med henblik på at sammenholde resultaterne af dronemålingerne med direkte målinger af kvælstofoptagelsen i afgrøden på markniveau, hvis der blev mulighed for det i 2015. Det viste sig ikke at være tilfældet.
Der er desuden fremskaffet satellitdata optaget med Spot-satellitten fra hele arealet på Flakkebjerg under
Aarhus Universitet. Hensigten er at sammenholde satellitdata med resultaterne af dronemålinger gennemført
på de samme marker.
Projektets resultater og effekter:
Projektet er nystartet for så vidt angår SEGES’ aktiviteter i projektet, men vi har iværksat en undersøgelse af
muligheden for at anvende satellitfotos til bestemmelse af biomassen på mark- og delmarkniveau
Vi håber at nå frem til en let metode til bestemmelse af biomassen på delmarkniveau. Variationen i biomassen indenfor marken skal anvendes til omfordeling af gødningen inden for marken-
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Note 31. Minus 30 foderenheder pr gris
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet er flyttet til hovedformålet Medfinansiering af initiativer under EU-programmer, jf. note 73.
Note 32. Økonomisk optimering af den målrettede miljøregulering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det er projektets formål at optimere en ny, målrettet miljøregulering, så reguleringen bliver omkostningseffektiv og skaber gode betingelser for vækst og udvikling i landbrugserhvervet.
Projektets aktiviteter:
1. Nye og differentierede krav til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet
1.1 Vurdering af konsekvenser på oplandsniveau for landbrugets udviklings- og vækstmuligheder.
- Der er gennemført en landsdækkende analyse af de økonomiske konsekvenser af målene for kvælstofudledning i vandområdeplaner 2015-21.
- Der er foretaget scenarieberegninger på oplandsniveau og udarbejdet nøgletal for samtlige vandoplande.
- Resultater af konsekvensberegninger er vurderet og beskrevet for udvalgte oplande.
- Det er beregnet, hvor og hvor meget undergødskningen kan reduceres (vækstscenarie), hvis der tillades en merudledning svarende til forskellen med baseline 2021 og målbelastningen.
1.2 Vurdering af konsekvenser på bedriftsniveau.
- Der er udarbejdet et enkelt værktøj til at foretage hurtige beregninger af de økonomiske konsekvenser af krav til reduktion af kvælstofudledning på bedriftsniveau. Værktøjet er stillet til rådighed for alle
både som Excel-regneark og via portalen Landmand.dk.
- Værktøjet Kalkule Mark, der kan beregne økonomiske og miljømæssige konsekvenser på bedriftsniveau, er tilrettet, så det kan anvendes til at foretage differentierede scenarieberegninger med anvendelse af forskellige virkemidler til at nå kravene til reduktion af kvælstofudledningen.
- Der er udarbejdet en vejledning i at gennemføre scenarieberegninger med Kalkule Mark.
- Der er udarbejdet vejledningsmateriale til vurdering af konsekvenser af vandområdeplaner på bedriftsniveau.
2. Ny kortlægning af kvælstofretention
2.1 Praksis for nyt kvælstofretentionskort
- Der er udarbejdet vejledningsmateriale, der forklarer hvad kvælstofretentionskortet viser, hvordan
det er udarbejdet, usikkerhed og anvendelsesmuligheder.
2.2 Verificering af kortlagt kvælstofretention
- Der er udarbejdet et koncept for verificering af den kortlagte kvælstofretention med tre spor afhængig af hvilke data, der er til rådighed.
2.3 Videreudvikling af kvælstofretentionskortet
- Mulighederne for at forbedre og yderligere at differentiere kvælstofretentionskortet er beskrevet set i
relation til forskellige anvendelsesmuligheder.
3. Det faglige grundlag for ny, målrettet kvælstofregulering
3.1 Nitratudvaskning fra dyrkede arealer
- Der er foretaget en analyse af kvælstofudvaskningen og kvælstofudledningen år 1900, der danner
udgangspunkt for fastsættelse af referencetilstanden i henhold til Vandrammedirektivet.
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Merudledningen af nitratkvælstof ved øget tildeling af kvælstofgødning er beregnet under hensyn til
den gradvise ændring i kvælstofniveau 5 år tilbage og forsinkelsen som følge af transporttid mellem
rodzone og recipient.
Data fra målinger af nitrat i drænvandsprøver udtaget i 2014-15 er bearbejdet og resultaterne publiceret.
Nitrat i jordprøver udtaget om efteråret er målt på lokaliteter med forskellig jordtype, plantedække og
gødningsanvendelse.
Nitratudvaskning er beregnet med programmet DAISY for de forskellige forsøgsled i sædskifteforsøg.
Den nyeste version af den empiriske model N-les, der anvendes til beregning af nitratudvaskning, er
indbygget i værktøjet Kalkule Mark, der kan beregne økonomi og miljøkonsekvenser ved forskellige
scenarier med hensyn til arealanvendelse.
Der er foretaget en udbygning af en landskabsmodel til estimering af nitratudvaskning på oplandsskala. Modellen er udbygget med et modul til estimering af den geografiske fordeling af kvælstofretentionen.
Der er foretaget en grundig gennemgang og vurdering af virkemidler til realisering af vandområdeplaner og målrettet arealregulering med hensyn til effekt på nitratudvaskning.

4. Ny fosforregulering i landbruget
4.1 Vurdering af konsekvenser af ny fosforregulering.
- Resultater af analyser af, hvordan forskellige udformninger af en ny fosforregulering påvirker fosforoverskud, transport og håndtering af husdyrgødning samt vilkår for husdyrproduktion, er beskrevet.
4.2 Tilpasning af anvendelse af fosfor på bedriftsniveau
- Virkemidler til reduktion af fosforoverskud og fosfortab i husdyrproduktionen og i markbruget er vurderet og beskrevet.
- Der er foretaget en gennemgang af tilgængelige data og viden om drænvirkemidlers effekt på udledning af fosfor til vandmiljøet. Der er udarbejdet en vejledning om drænvirkemidler til reduktion af fosforudledning.
5. Analyse af potentiale i drænvandsvirkemidler
- Der er foretaget en omfattende digital drænkortlægning for dele af Odder Å oplandet og Saltø Å oplandet ved Slagelse.
- Lodsejere er kontaktet og der er gennemført feltbesigtigelser af mulige placeringer af drænvirkemidler.
- Der er udviklet en metode til screening for egnede steder til placering af drænvirkemidler ud fra digitaliserede drænkort og topografiske data, derunder en detaljeret højdemodel.
- Der er udarbejdet kort for henholdsvis Odder Å oplandet og Saltø Å oplandet, der viser potentielle
placeringer af drænvirkemidler, herunder især minivådområder og intelligente randzoner.
- Den potentielle kvælstoffjernelse med drænvirkemidler i de to oplande er estimeret.
6. Vandindvinding til markvanding
6.1 Retningslinjer for maksimal påvirkning af vandføring i vandløb fra vandindvinding
- Med udgangspunkt i scenarier med øget indvinding af vand til markvanding er vist, hvor meget vandindvindingen på oplandsniveau (ID 15) kan øges uden risiko for tilstandsændringer i vandløbene.
6.2 Beregning af påvirkning af vandføring i vandløb
- Der er udarbejdet et forslag til et nyt fagligt grundlag for en rationel administration af tilladelser til
indvinding af vand til markvanding.
- Nye retningslinjer for beregning af påvirkninger fra vandindvinding er præsenteret for konsulenter,
landmænd, kommuner og statslige myndigheder.
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7. Konsekvenser af forringet eller utilstrækkelig afvanding
- Der er gennemført målinger og analyser i et etableret afvandingsforsøg med henblik på at undersøge afvandingsdybdens betydning for plantevækst, næringsstofudnyttelse og udbytte under markforhold.
- Der er gennemført en undersøgelse af den historiske udvikling i vandløbs bundkoter ved at sammenholde registreringer af bundkoter i forbindelse med dræningsarbejder med nye opmålinger.
8. Koordinering af udviklingsaktiviteter og involvering af interessenter.
- Der er fast hver 2. uge afholdt tavlemøder for at koordinere aktiviteterne og planlægge den fremadrettede indsats. Forskellige fagområder har været repræsenteret.
Projektets resultater og effekter:
- Udvikling af nyt produkt
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Der er udviklet værktøjer til analyse af krav til reduktion af kvælstofudledningen. Der er opnået et
godt kendskab til konsekvenserne af reduktionskravene på både oplands- og bedriftsniveau.
- Der er opbygget viden om kvælstofretentionskortet, der er tænkt som et vigtigt nyt værktøj i kvælstofreguleringen, herunder datasikkerhed, anvendelsesmuligheder og forbedringer.
- Der er indsamlet og opbygget omfattende viden om nitratudvaskning fra dyrkede arealer. Det faglige
grundlag for udformning af en ny kvælstofregulering og kvælstofindsats er styrket.
- Det er vist, hvordan ændringer i fosforreguleringen kan påvirke anvendelsen af husdyrgødning. Der
er samlet viden om virkemidler til reduktion af fosforoverskud og fosfortab på bedriftsniveau.
- Potentialet i drænvandsvirkemidler er belyst gennem omfattende undersøgelser i to deloplande.
- Det er vist, hvordan grundlaget for administration af tilladelser til indvinding af vand til markvanding
kan forbedres, og hvordan forvaltningen kan rationaliseres.
- Afvandingens betydning for næringsstofudnyttelse og udbytter er dokumenteret. Den historiske udvikling i afvandingsniveau er dokumenteret ud fra data for bundkoter i vandløb.
Projektet har fokus på at styrke det faglige grundlag for at optimere miljøreguleringen på en række områder,
så den bliver mere omkostningseffektiv. En målrettet og omkostningseffektiv miljøindsats kan kun gennemføres, hvis der er tilstrækkelig viden om miljøpåvirkninger, tabsprocesser og virkemiddeleffekter. Det har projektet medvirket til at sikre vedrørende både kvælstof, fosfor, vand til markvanding og afvanding.
Projektets har bidraget til at sikre en mere omkostningseffektiv miljøregulering på en række områder. Det
betyder, at det samme miljømål kan opnås med færre omkostninger, fordi indsatsen gennemføres mere
intelligent og målrettet i forhold til behov og effekt. Det er til stor fordel for både erhvervet og samfundet som
helhed, da det styrker erhvervets konkurrenceevne og udviklingsmuligheder. Det betyder i sidste ende en
bedre indtjening i samfundet og flere arbejdspladser.
Note 33. Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for maksimal anvendelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at sikre, at grundlaget for de økonomiske sammenhænge i landbruget kan analyseres
og dokumenteres og at bidrage til, at landmanden har optimal viden om sin egen økonomiske formåen i forhold til andre i branchen. Databasens formål er desuden at levere kvalitetskontrollerede data, som kan danne grundlag for veldokumenterede beslutningsgrundlag og fungere som grundlag for normer, dokumentation,
benchmarking, analyser og forskning bredt i hele erhvervet.
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Projektets aktiviteter:
Validitet
Der er sket en væsentlig forbedring af kvalitetskontrollen gennem en online fejlrapport tilbagemelding, når
regnskabet overføres til Økonomidatabasen. Herved får dataleverandørerne mulighed for at kontrollere og
rette eventuelle fejl i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Dette er særlig relevant ved udarbejdelse
af driftsgrensrapporter, og har været medvirkende til et markant kvalitetsløft ved driftsgrensanalyserne.
I samme forbindelse er indført en procedure så hvert indberettende økonomikontor får en ugentlig tilbagemelding på alle de overførte bedrifter, herunder om indberetningerne er fejlramte eller godkendte, og angivelse af hvilke kontroller de er blevet afvist på.
I 2015 var der særlig fokus på økologiske planteavlsbedrifter og økologiske svinebrug. Disse bedrifter kræver
særlige kontrolforanstaltninger, da deres produktionsform og omkostningsstruktur er væsentlig forskellig fra
konventionelle brug. Der blev indberettet og kvalitetsikret et antal af hver af de to grupper, så det blev muligt
at lave Business Check publikationer for begge grupper.
Kontinuitet
Antal bedrifter, der er indberettet fra 2014 regnskaber er næsten 9.500 bedrifter, heraf cirka 4.000 bedrifter
med driftsgrensanalyser. Bedrifter med driftsgrensanalyser danner bl.a. udgangspunkt for Business Check
beregninger, fraktilanalyser samt Business Check regneark. Driftsgrensanalyser danner således grundlag
for, at den enkelte landmand kan identificere indsatsområder, der kan forbedre den økonomiske situation på
bedriften. Som et led i at optimere brugen af disse analyser er der i projektet foretaget en videreudvikling af
et udtræksprogram, således at udtræk direkte kan viderebearbejdes, og anvendes til forskellige formål –
som f.eks. erfamøder mellem en gruppe af landmænd, der ønsker at sammenligne hinandens produktionsøkonomiske data bedrift for bedrift.
Der er ligeledes lavet ændringer i udtræksprogrammet og i definitionerne i databasen, så det er muligt at
udtrække regnskabsdata i tidsserier tilbage til 1996.
Der er i årets løb stort set dagligt leveret data fra økonomidatabasen til forskningsinstitutioner, studerende,
myndigheder, interesseorganisationer, lokale rådgivningsvirksomheder, finansielle institutioner etc.
Der foregår ligeledes et tæt samspil med Danmarks Statistik.
Hurtige og fleksible udtræk
For at forbedre effektiviteten i dataanvendelsen er der udviklet hurtigere bearbejdnings- og udtræksfaciliteter.
Bl.a. er der oprettet en web-baseret facilitet, så dataleverandørerne mere effektivt og hurtigere kan kvalitetssikre deres indberettede regnskaber. Data, der anvendes lokalt til f.eks. Business Check sendes ligeledes
via den webbaserede løsning.
Der er i årets løb arbejdet på at koble data fra Farmtal Online og Økonomidatabasen. Derved kan statistiske
prisdata samt prognosedata kobles med regnskabsdata. Denne facilitet anvendes blandt andet i forbindelse
med udarbejdelse af indkomst- og prisprognoser for primærproduktionen.
Øget planteavlsopsamling
I forbindelse med analyser af driftsgrenen salgsafgrøder er det relevant at inddrage markudbyttedata over en
længere årrække bagud. Derfor er der i udtræksprogrammet indbygget en facilitet, så det er muligt, at vise
udbyttedata for de sidste fem år ved markanalyser. Disse markanalyser er blevet udvidet med flere oplysninger, bl.a. priser og mængder på gødning. Det er blevet muligt at overføre priser på solgte afgrøder på månedsbasis til Økonomidatabasen. Derved er det muligt at koble salgsmåneder og regnskabsdata (bl.a. indtjening) med hinanden og se sammenhængen mellem salgsstrategi og indtjening på planteavlsbedrifter.
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Projektets resultater og effekter:
- Der er opsamlet næsten 9.500 regnskaber. Disse er opvejet til at præsentere det samlede billede af
primærlandbrugets økonomi og produktion. Af disse er ca. 4.000 bedrifter med de avancerede driftsgrensanalyser, der bl.a. giver mulighed for at analysere fremstillingspriserne for de forskellige produkter, som den enkelte landmand producerer.
- En ny online fejlrapport, til leverandøren af data til Økonomidatabasen, har forbedret kvaliteten af de
indleverede data.
- Dataleverandøren har fået bedre mulighed for at anvende data mere optimalt i det daglige analysearbejde, idet der hver uge automatisk udsendes statusoversigter over de indberettede data til dataleverandørerne.
- Datagrundlaget er blevet forbedret inden for de økologiske bedrifter.
- Det er blevet muligt at udtrække regnskabsdata i tidsserier tilbage til 1996, hvilket giver nye muligheder i analysearbejdet.
- Der er udarbejdet en ny udtræksfacilitet, som bl.a. optimerer udarbejdelsen af indkomstprognoser.
- På planteavlsbedrifter er det blevet muligt at se sammenhængen mellem den enkelte landmands
salgsstrategi og indtjeningen.
Den enkelte landmand får mulighed for, på baggrund af data i Økonomidatabasen, at få udarbejdet analyser,
herunder benchmarking med sammenlignelige bedrifter, der sætter fokus på, hvor den enkelte landmand har
de største forbedringspotentialer. Endvidere kan der på baggrund af data i Økonomidatabasen bl.a. beregnes en fremstillingspris for de væsentligste produkter på den enkelte ejendom, som kan danne baggrund for
at udpege eventuelle indsatsområder, der kan understøtte en forbedring af bedriftens økonomiske resultat.
Fremstillingsprisen kan også anvendes i forbindelse med en vurdering i forhold til de fremtidige forventede
markedspriser for de forskellige produkter.
Økonomidatabasen danner grundlag for en lang række økonomiske og samfundsmæssige analyser, der
bl.a. foretages på sektorniveau. Disse analyser bidrager til en generel videnopbygning om økonomiske
sammenhænge i erhvervet, der både kommer den enkelte landmand, erhvervets interessenter og samfundet
til gavn.
Økonomidatabasen bidrager til, at den enkelte landmand kan udpege fokusområder, der kan forbedre det
økonomiske resultat, hvilket vil have en afledt økonomisk positiv effekt i følgeindustrien og samfundet som
helhed. I samspil med bl.a. Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, og andre aktører indgår det historiske datagrundlag, der findes i Økonomidatabasen, i
mange sektoranalyser.
Note 34. Digitale relationer og datadreven informationsformidling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at dreje rådgivningstjenesten over mod brug af sociale medier, digitale produktions- og
forretningssystemer, datastrømme fra tags, sensorer og positioneringsteknologier til at automatisere data
relateret til de enkelte landbrug, således at relevant viden kommer til landmanden via systemer eller digitale
relationer frem for, at han som nu selv skal søge og finde den på nettet. Kort sagt vil projektet bidrage til at
landbrugsmæssige forretninger i bred forstand sker ved brug af metoder og koncepter kendt som Social
Business.
Projektets aktiviteter:
A. Big Data – benyttelse og beskyttelse
Monitorering af sociale medier
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For at skabe størst mulig værdi af landbrugets data har vi undersøgt, hvilke produkter, der kunne
bruges til monitorering af sociale medier. Vi tjekkede konsulenthusenes anbefalinger, og spurgte også rundt i vores netværk, hvilke produkter de brugte, samt hvilket formål de havde med monitorering
af de sociale medier.
- Vi vurderede på den baggrund, hvilke systemer, der kunne anvendes til måling af brugerinddragelse,
der ikke blot omfattede statistisk information. Langt de fleste virksomheder betragter sociale medier
som en distributionskanal til at komme ud til brugerne. Vi anser desuden sociale medier som en kanal til at komme i dialog med landmændene.
- Der blev etableret et monitoreringssystem og opsat arbejdsgange.
- Indsamling af data og analyser af logfiler fra digitale universer.
- Med henblik på at udbygge effekten af de data, der blev genereret i monitoreringssystemet og optimere effekten af den faglige formidling til landmænd og rådgivere, blev der udarbejdet måneds- og
kvartalsrapporter, der var genstand for dialog med såvel fagspecialiser som eksterne brugere omkring mulighederne for forbedringer.
- Der blev udarbejdet en guide til optimering af brugen af data fra monitoreringssystemet.
- Som supplement til de statistiske måneds- og kvartalsrapporter blev der opstillet dynamiske oversigter, der gav overblik over nøgletal fra logfilerne.
- Som et led i at forbedre landmænds og rådgiveres mulighed for hurtigere og lettere at få adgang til
faglig relevant viden blev søgefunktionen på udvalgte emneord forbedret. For at andre også kunne
få glæde heraf, blev der udarbejdet en guide.
- Vi fulgte en gruppe dyrlægers anvendelse af faglig viden fra en videnbase. Både via interview og
analyser af logfilerne blev der identificeret 16 punkter, hvor man med fordel kunne optimere kommunikationen til dyrlæger.
- Der er bredt undersøgt forskellige målgruppers anvendelse af faglig information ved hjælp af loganalyser. På den baggrund har det været muligt at optimere mulighederne for, at faglige vigtige budskaber når ud til de respektive målgrupper i praksis.
Privacy / Landbrugets Data Center
- Det er undersøgt, hvorledes man i andre lande arbejder for at beskytte landmanden og hans rettigheder til data relateret til hans bedrift.
- Der er lavet et indledende arbejde i forhold til eventuelt på et senere tidspunkt at skabe en landmands-kontrolleret enhed til indsamling og beskyttelse af landmandens data.
B. Datadreven informationsformidling
- Deltaget i en række inspirationsoplæg omkring kobling mellem data og viden.
C. Digitalisering af relationer
- Der er sat ekstra fokus på at få den faglige viden i spil blandt landmænd og rådgivere ved at gennemføre en række tiltag, der gør eksperterne og deres faglige arbejde mere synligt for omverdenen.
Der er f.eks. ved præsentation af faglige eksperter etableret et system, der sikrer, at der vises en liste over artikler, som eksperten har skrevet. Endvidere vises, i tilknytning til en artikel skrevet af en
faglig ekspert, andre artikler af samme ekspert.
- Med henblik på at øge synligheden af de faglige eksperter og deres ekspertviden har der været fokus på, hvordan de sociale medier, herunder LinkedIn og Twitter samt video kan anvendes i videnformidlingen.
D. Digital videndeling mellem landmænd
- Det var et mål i projektet at opstille en funktion, så landmænd via et online værktøj kunne hjælpe andre landmænd. Denne hjælp skulle tilkobles en eksisterende hotline, med henblik på at øge nytteværdien.
- I projektet tog vi udgangspunkt i den IT-løsning, som SEGES’ kundeteam anvender til registrering af
henvendelser om support. Efter en del undersøgelser må vi erkende, at det ikke lader sig gøre i det-
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te værktøj at give landmænd mulighed for at kommentere til glæde for andre landmænd. Undersøgelsen blev afsluttet, da implementering af en ny softwareløsning var langt uden for projektets økonomi.
E. Innovation og brugerinddragelse
- Vi startede med at afdække mulige løsninger fra andre brancher, hvor brugerne inddrages i produktudvikling. Dette førte til anbefaling af et amerikansk system, som senere viste sig at være svært at
integrere.
- Vi valgte derfor at implementere et lille dansk system med henblik på en mere praksisnær afprøvning.
- Forsinkelser i andre arbejdspakker omkring big data betød, at grundlaget for brugerinddragelsen også blev forsinket. Med henblik på at afprøve systemet blev der sidst på året igangsat to afprøvninger
af to cases ”podcast” og ”digitale handlingsplaner”.
- Imidlertid ser vi stor værdi i at inddrage landmænd i udviklingen af vores værktøjer og faglige prioritering. Der er derfor søgt om overførsel af midler til 2016, hvor projektet fortsætter.
F. Datavisualisering
- Med henblik på at øge tilgængeligheden og læsbarheden af den faglige formidling afprøvede vi ”omskrivning” af tekst og tabeller til grafik. Helt konkret blev der udvalgt 10 faglige artikler, hvor elementer af indholdet kunne have været kommunikeret som infographics. Der blev fremstillet grafik, hvor
læseren på ét billede fik samme information, som han kunne få ved at læse en tabel med mange
rækker og kolonner.
- Der blev udarbejdet en guide, der beskrev, hvor let det er at fremstille infographics.
Projektets resultater og effekter:
- Nye løsninger både omkring monitorering af sociale medier og analyse af logfiler har givet et nyt og
unikt indblik i, hvordan man kan skabe størst mulig værdi af landbrugets data og faglige viden. Det
har dannet basis for etablering af et system til monitorering af sociale medier, der bidrager til at optimere landmændenes og rådgivernes brug af faglig viden.
- Trenden omkring internettet har gået mod øget brugerinddragelse med begreber som ”brugerdreven
innovation” og ”crowdsourcing”. Vores foreløbige resultater viser, at det er meget svært at få landmænd til at deltage med kommenteringer, når det sker via internettet.
- Nogle af de gennemførte aktiviteter har vist, at det rent teknisk kan være vanskeligt – i eksisterende
systemer – at integrere nye tekniske løsninger til brugerinddragelse.
- Praktiske erfaringer fra projektet har vist, at digitalisering af relationer på forskellig vis kan bidrage til
øget videnformidling, som kan komme landmænd og rådgivere til gavn.
- Som et led i at kunne visualisere fremtidens Big Data resultater blev der fremstillet 10 infographics til
illustration af, hvordan store datamængder kan omsættes til letlæselig illustrative figurer.
Den enkelte landmand vil få et bedre beslutningsgrundlag såvel i relation til økonomistyring som management i produktionen, når der etableres en optimeret håndtering af datastrømme og udnyttelse af den viden,
der kan hentes ud af de store datamængder. Digitalisering af relationer, vidensdeling mellem landmænd via
digitale platforme og crowdsourcing som driver for brugerinddragelse og innovation er alle elementer i en
transformering af landbrugssektoren over imod social business og de gevinster dette medfører. Den enkelte
landmand vil i løbet af et par år opleve en generel højere effektivitet qua bedre samarbejde og vidensdeling.
Samlet set vil aktiviteterne bidrage til at forbedre den enkelte landmands økonomiske situation.
Fødevareklyngen har en central betydning for samfundsøkonomien, som alene fastholdes og øges i det
omfang, at landbrugserhvervet stedse forstår og formår at udnytte ny teknologi til at øge produktivitet og
indtjening uden, at det går ud over natur og miljø. Nærværende projekt sikrer en optimeret udnyttelse af teknologien til at accelerere videndannelse og -anvendelse samt bedre udnyttelse af store datamængder, som
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understøtter en forbedring af den enkelte landmands økonomiske situation. Dette vil bidrage til en bedre
rentabilitet og konkurrenceevne for erhvervet som helhed, hvilket forbedrer muligheden for at fastholde arbejdspladser og produktion. Dette vil samlet set have en positiv effekt på samfundsøkonomien. Den samlede
effekt af disse tiltag forventes at være betydelig.
Note 35. Maksimal dataudnyttelse på landbrugsbedriften
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål var at sikre, at det omfattende og helt unikke empiriske datagrundlag som
løbende opsamles i de nationale databaser, let kan tilgås og anvendes i forbindelse med daglig styring, rådgivning og benchmarking i forhold til den enkelte landbrugsvirksomhed samt som grundlag for statistik, analyser og videngenerering og som datagrundlag for forskning for det samlede erhverv.
Projektets aktiviteter:
I 2015 er projektet gennemført som følgende 3 arbejdspakker.
Arbejdspakke 1: Integration og dataanalyse i en Big Data kontekst
Under denne arbejdspakke er der arbejdet med at afdække de tekniske, sikkerhedsmæssige og juridiske
udfordringer/barrierer samt de forretningsmæssige perspektiver ved at sammenstille de data, som findes i de
databaser som SEGES driver, mere tværfagligt. Ligeledes er udfordringer og perspektiver ved en øget integration med data, som det offentlige stiller til rådighed undersøgt.
Følgende aktiviteter er gennemført
Integration til eksterne datakilder:
- Der er gennemført en analyse af hvilke de offentlige registrer, som nu stilles frit til rådighed, der med
fordel kan hentes informationer fra, for at berige det datagrundlag om landbrugsproduktionen, som
opsamles i de databaser, som SEGES driver.
- Deltagelse i workshop arrangeret af Geodatastyrelsen om behov for lettere adgang til vand- og klimadata, samt deltagelse i et møde med DHI GRAS om mulighederne for anvendelse af satellit billeder fra Sentinel 2A.
Platforme og værktøjer:
- Der er – med bistand fra Mjølner Informatics – udført en evaluering af IBM’s analyseværktøj ”IBM
Watson Analytics”. Evalueringen er sket ved brug af dataudtræk og sammenstilling af data fra både
Kvægdatabasen, Dansk Markdatabase og Økonomidatabasen.
- Der er udarbejdet en beskrivelse af hvorledes data fra Dansk Markdatabase kan udstilles til dataanalyse på en forståelig måde, herunder hvordan relevante nøgletal kan stilles til rådighed for dataanalyse.
- Privacy:
- Der er foretaget en analyse af hvilke juridiske forhold, der skal iagttages i forbindelse med analyse,
sammenstilling og deling af de data, som opsamles i de databaser, som SEGES driver. Herunder en
vurdering af i hvilke tilfælde der skal gives samtykke til disse formål. Der er endvidere udarbejdet foretaget en teknisk vurdering og beskrivelse af, hvorledes ovennævnte samtykker kan indhentes og
håndteres i praksis.
- Integration til NemID mv.:
- Der er gennemført et ’proof of concept’ på integrere ”DLBR Fælles Login” med NemID og Facebooklogin, og der er udarbejdet en teknisk løsningsbeskrivelse på det. Ligeledes har SEGES bidraget til
Digitaliseringstyrelsens arbejdet med at beskrive næste generation af NemID
- Der er gennem dialog med IoT Denmark foretaget en vurdering af SigFox-teknologien som egnet datatransportør mellem sensorer og centrale/cloudbaserede databaser
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-

Der har været afholdt en workshops omkring mulige forretningsmodeller omkring Big Data, hvor vi
med udgangspunkt i komplekset Future Cropping med 10 virksomheder og 9 arbejdspakker har vurderet, hvor værdi skabes og penge tjenes i en generisk model.

Arbejdspakke 2: Afprøvning af nye teknologier i en landbrugsmæssig kontekst
Under denne arbejdspakke er det blevet undersøgt hvordan nye mobile teknologier som eksempelvis Google Glasses og smartwatches kan anvendes til at præsentere data målrettet brugerens aktuelle arbejdssted
og -opgave i en landbrugsmæssig kontekst
Følgende aktiviteter er gennemført:
Wearables til registrering og præsentation af kontekstspecifikke data:
- Vi deltog i en wearables messe, hvor ideer til nye teknologier blev præsenteret. Erfaringer herfra er
publiceret til brug i erhvervet.
Wearables og landmanden:
- Der er gennemført en test af smartwatches ved en række landmænd, hvor urenes egnethed i en
landbrugsmæssig kontekst er blevet vurderet
- Applikationen til Google brillen, som blev udviklet i projektets første år, kom i test hos 4 landmænd.
Test var så positive at samarbejdet fortsætter og Aarhus Universitet har besluttet at tilknytte en
PhD.-studerende til at følge nye afprøvninger. Der blev afholdt pressekonference for at sprede budskab omkring resultaterne.
Arbejdspakke 3: Databaseret beslutningsgrundlag
Målet med denne arbejdspakke har været at gøre eksisterende data og nøgletal fra de databaser, som SEGES driver, endnu lettere tilgængelige og mere specifikt anvendelige, som et aktivt beslutningsgrundlag for
den strategiske styring af landbrugsbedrifterne, under de aktuelle økonomiske vilkår
Følgende aktiviteter er gennemført:
Afdækning af behov:
- Der er afdækket eksisterende manuelle databehandlinger i forbindelse med rådgivning af landmænd. Der blev identificeret to regneark, som begge er opstillet, men som er tunge at anvende fordi
data er besværlige at udtrække: ”klimatjek” (økologi/kvæg) og ”virksomhedsrapporten” (økonomi/planter/kvæg/svin).
- Med fokus på ”virksomhedsrapporten” blev der afholdt møder med landbrugsrådgivere omkring anvendelse og barrierer for at få praktiske eksempler og input til processen.
- Sammenstilling af data fra flere datakilder:
- Med henblik på vurdering af automatisering blev data og datakilder identificeret.
Prototypeudvikling og afprøvning:
- Der blev opstillet et regneark, hvor data trækkes automatisk fra databaserne
- Der blev afholdt møder med data ejere og databehandlere.
Projektets resultater og effekter:
Der er udarbejdet en række rapporter og notater som er publiceret på SEGES hjemmeside. Endvidere er
væsentlige dele af resultaterne omtalt på faglige kongresser, eller vil blive det i den kommende tid. Endelig
er der dokumenteret – og offentliggjort via SEGES hjemmeside – viden i form af arkitektur- og tekniske løsningsbeskrivelser om hvordan eksempelvis NemID og samtykkestyring skal integreres i eksisterende itløsninger.
Adgang til data og især muligheden for at få et beslutningsgrundlag baseret på data fra flere forskellige datakilder (off. data, procesdata, data fra managementsystemer, kvalitetsdata fra aftagere mv.) er afgørende for
at kunne få et samlet beslutningsgrundlag for korrekt management af produktionen og styring af bedriftens
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økonomi. Endvidere skal der adgangen til og sammenstillingen af data ske hurtigt og "automatisk" for at
brugerne (landmænd, rådgivere, andre interessenter) kan drage nytte af datagrundlaget i praksis.
Et bedre beslutningsgrundlag – baseret på tilgængelige data om bedriften og produktionen i bred forstand –
har afgørende indflydelse på landbrugets konkurrenceevne, og dermed også fastholdelse/udvidelse af produktion og arbejdspladser i både primærlandbruget og følgeindustrien.
Note 36. Intelligente virkemidler til forbedring af miljøtilstanden
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var på baggrund af forsknings- og udviklingsaktiviteter at dokumentere og bekrive de elementer, der har betydning for miljøtilstanden i de kystnære farvande. Projektet skal i overensstemmelse med
Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger medvirke til at finde og dokumentere nye, innovative virkemidler til forbedring af miljøtilstanden - i det marine miljø og i kanten af dyrkningsfladen - og dermed skabe
mulighed for øget udbytte og vækst i planteproduktionen og opnåelse af vandplanernes miljømål.
I projektet blev mulige samarbejdspartnere i ind- og udland opsøgt, og erfaringer med virkemidler og miljøudfordringer blev udvekslet. Samtidig blev mulighederne for samarbejde om fremtidige udviklingsprojekter drøftet. Der blev hver 14. dag afholdt tavlemøder for koordinering af aktiviteter, så fremdrift og synergi i projektet
blev sikret.
Projektets aktiviteter:
1. Omkostningseffektive virkemidler
1.1. Vigtigste faktorer for miljøtilstanden i de kystnære farvande
Der er afholdt en række dialogmøder med deltagelse af forskere, myndigheder, rådgivningsvirksomheder og
landmænd, hvor de vigtigste faktorer for miljøtilstanden er blevet drøftet, analyseret og formidlet, og der er
givet indlæg på en række konferencer og møder. Derudover er der:
- Udarbejdet en rapport om estimering af N-fjernelse og P-immobilisering ved iltning af bundvand i
Mariager Fjord.
- Udarbejdet en rapport om marine virkemidler i samarbejde med forskere i ”Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering”.
- Arbejdet med aluminiumsbehandling af slam i bunden af fjorde med udgangspunkt i svenske erfaringer som virkemiddel til at modvirke resuspension af fosfor til vandmiljøet.
- Der er arbejdet med ålegræs som virkemiddel i vandområdeplanerne, herunder betydningen af ålegræssets tæthed for opnåelse af god økologisk tilstand.
1.2. Udnyttelse eller fjernelse af næringsstoffer på vejen fra dyrkede marker til kystvande
Der er samarbejdet og sparret med eksperter i ind- og udland om nye initiativer og virkemidler til at udnytte
eller fjerne uønskede næringsstoffer, så de ikke påvirker miljøet negativt.
- Faglige notater om Paludikultur.(Paludikultur er dyrkning af tagrør, rørgræs, andre fugtighedstolante
græsser og elletræer, som kan optage fosfor og kvælstof fra drænvand på lavbundsjord og samtidig
vil have en positiv effekt på klima, miljø og natur.)
- Der er udarbejdet rapport om nye lovende miljøtiltag i USA, Tyskland og England, som er anvendt til
inspiration til det videre arbejde med udvikling af nye virkemidler til danske forhold.
- International litteratur med nye virkemidler til placering i bufferzoner er analyseret med henblik på tilpasning til danske forhold.
- Der er gennemført en studietur til Tyskland, hvor der blev sparret med tyske embedsmænd, forskere, rådgiver og landmænd om virkemidler i kanten af dyrkningsfladen.
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1.3. Vurdering af scenarieberegninger for miljøindsatsen i Vandplan II
Modeller og scenarieberegningerne om reduktionskrav og virkemidler i Vandplan II er blevet fagligt analyseret. I samarbejde med forskningsinstitutioner er der udarbejdet et virkemiddelkatalog med marine virkemidler
og vurdering af status for disse.
Modelberegningerne og kvælstofreduktionskravene for en række fjorde er gennemgået og resultaterne af
disse analyser er formidlet via notater, samt indlæg på møder for landmænd, forskere og myndigheder. I
dette arbejde er omkostningseffektive virkemidler udenfor dyrkningsfladen inddraget. Konsekvenserne af
reduktionskravene er forsøgt konsekvensvurderet, men de endelige planer for indsatsen har ikke som planlagt været færdige, men er blevet udskudt til 2016.
2. Synliggørelse af værdien af kendte virkemidler i det marine miljø
Der er udarbejdet notat om muslinger og tang, som virkemidler og muligheden for at anvende produktionen
af muslinger og tang. I rapporten om marine virkemidler er tang og muslinger som virkemiddel analyseret.
Ligeledes er mulighederne for kommerciel anvendelse af tang og muslinger vurderet. På dialogmødet med
forskere, rådgivere, myndigheder og politikere i Landstinget den 15. december blev muslinger og tang som
virkemiddel synliggjort, både med indlæg fra forskere og ved efterfølgende dialogforum i mindre grupper.
4. Vandløb
4.1. Landskabsform og vandløbsdynamik
Der er udført et litteraturstudie vedr. sammenhængen mellem landskabet, vandløb og vandløbsdynamikken.
For at få viden ud at virke er en del af resultaterne fra litteraturstudiet og i form af datasæt, der beskriver
geometrien af danske åer, kanaliseret over i et GIS redskab. Dette GIS-redskab kan automatisk opmåle åers
geometriske forløb. Det er forventningen, at dette GIS redskab bliver operationaliseret, så projektets viden
kan anvendes operationelt.
4.2 Virkemidler og vandløb
Der er i samarbejde med Orbicon analyseret og testet virkemidler i vandløb. Konkret blev flere virkemidler
testet i et vandløb ved Borup på Sjælland. Her blev virkemidler testet i overværelse af en række konsulenter,
kommunale vandløbsfolk og andre eksperter. På grund af den tørre sensommer og mindre vand i vandløbene, kunne testen først blive gennemført i november, hvor der igen var vand i vandløbet. Orbicon, der skal
skrive afrapporteringen er først klar med rapporten i februar/marts måned, hvorefter den vil blive offentliggjort. Hedeselskabet har finansieret Orbicons del af opgaven, mens dette projekt har finansieret SEGES´s
indsats.
5 Udvaskning gennem dræn
Der er gennemført forsøg med måling af udvaskning gennem dræn ved 4 forskellige niveauer af kvælstoftilførsel. Drænsystemet i den pågældende mark gjorde det muligt at gennemføre undersøgelsen med 5 gentagelser, så undersøgelsen kunne gennemføres efter generelle forsøgsmæssige principper med en statistisk
beregning af resultaterne. Forsøget er anlagt i 2014 og fortsat i 2015.
6. Intensiv græsdyrkning som virkemiddel til reduktion af udvaskningen af kvælstof
Der blev gennemført et forsøg med dyrkning af strandsvingel og rørgræs ved forskellige kvælstofniveauer.
Forsøget blev etableret 2011 og afsluttet i 2015. Forsøget blev gennemført med flere kvælstofniveauer og
der blev målt udbytte i 3 slæt græs, der blev høstet 8. juni, 30. juli og 6. oktober. Samlet konklusion af forsøgene er, at det på fugtig sandjord har været muligt at opnå en stor biomasseproduktion i græs og med en
meget begrænset risiko for udvaskning af kvælstof.
Genbevilling fra 2014
Optimeret brug af vådområder samt målrettet indsats på områder med lav retention
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Der er udarbejdet et idekatalog om hvordan minivådområder kan placeres og udformes, så der opnås synergi mellem miljø, natur, landskab, jagt og andre rekreative interesser. Ud over generel behandling af minivådområder er der forslag til handlinger i konkrete cases.
Projektets resultater og effekter:
Der er gennemført de planlagte analyser, rapporter, præsentationer og vidensdeling. Men vigtigst er de resultater der er skabt igennem samarbejde med nationale og internationale eksperter. Ud over dokumenteret
viden om intelligente virkemidler, er der også resultater om nye virkemidler, der skal arbejdes videre med i
de kommende år.
Ved at få god økologisk tilstand i vandløb og det marine miljø ved at rense drænvand for kvælstof og fosfor,
samt ved anvendelse af marine virkemidler, vil landbrugsproduktionen kunne øges på den dyrkede flade til
gavn for landmandens bundlinje.
Den primære effekt anses at være muligheden for at kunne øge produktionen og samtidig opnå de ønskede
miljømål. Samtidig har en del af projektet vist vejen for dyrkning af græsser med højt gødningstryk uden
samtidig at øge kvælstofudvaskningen. Det betyder, at resultatet af projektet medvirker til at give erhvervet
en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Produktionen vil kunne øges og antallet af arbejdspladser på landet
øges, samtidig med miljømålene nås. Projektet har bidraget væsentligt til ovenstående, men for en del af
virkemidlerne er der dog et stykke vej endnu.
Note 37. Landbrugsproduktion og bioraffinering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrknings- og managementprocesser samt logistiksystemer inden for produktion af biomasse, så der skabes et grundlag for at udvikle nye forretningsområder i
primærproduktionen og bidrage til det biobaserede samfund, herunder bioraffinering. Aktiviteterne koordineres med aktiviteterne i øvrige projekter inden for bioraffinering og bioenergi.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i projektet er opdelt i følgende temaer:
- Processer, teknologier og modeller, herunder specielt bioraffinering og biogas, hvor der udarbejdes
oversigter over processer, teknologier og produktionsøkonomiske forhold i forbindelse med disse.
- Produktionsformer og sædskifter. Der indsamles resultater fra dyrkningsforsøg, og de nye produktionsformer og sædskifter beskrives i vejledninger både for konventionel og økologisk drift.
- Optimering af biomasseforsyningskæder. GIS-baserede produktionsdata kobles med et ruteoptimeringsværktøj for at optimere forsyningskæden med biomasse frem til procesanlægget.
- Teknologi til høst og lagring af biomasse. Der indsamles og formidles oplysninger om maskinteknologi egnet til høst og håndtering af bioenergiafgrøder.
- Anvendelse af roer til protein, foder og energiproduktion. Der indsamles oplysninger og erfaringer fra
fuldskalafaciliteter vedr. håndtering, lagring, lagringstab og kvalitetsændringer.
- Forretningsudvikling. Nye forretningsmuligheder i biomasseproduktion til bioraffinering belyses og
beskrives med udgangspunkt i konkrete cases.
Nedenstående aktiviteter er gennemført i 2015.
1. Processer, teknologier og modeller.
Bioraffineringsprocesser.
Der er etableret et overblik over den nyeste viden inden for bioraffineringsprocesser. Der er udarbejdet en
procesmæssig oversigt, der viser, hvilke teknologier og processer der p.t. synes at være de mest lovende
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inden for bioraffinering. Der er lavet case-beskrivelser for de kendte påtænkte anlæg i Danmark, og der er
indsamlet oplysninger om produktionsøkonomien i forbindelse med de beskrevne raffineringsprocesser.
Biogasanlæg
I forbindelse med ny lovgivning og energiforlig er mulighederne for afsætning af biogassen til gasnettet eller
til transportformål forbedret. Teknologien er udviklet, og der findes adskillige fuldskalaanlæg i nabolandene.
Oversigter over finansieringsmuligheder for biogasanlæg er ajourført på baggrund af de nyeste informationer. Oversigter over igangværende biogasprojekter og kommende projekter er udarbejdet, og der er lavet en
status for danske tiltag inden for anvendelsen af biogas til transport. Der er udarbejdet kortmateriale, som
viser placeringen af biogasanlæg, opgraderingsanlæg og tankstationer.
2. Produktionsformer og sædskifter
Produktionsoptimering
Der er udviklet nye produktionsformer og sædskifter, der kan optimere det samlede udbytte på de højproduktive jorder. Der er gjort brug af de resultater, der er opnået i tilgrænsende projekter og landsforsøgene. Det
er vist, at der kan produceres langt mere biomasse på de robuste, intensivt dyrkede arealer, samtidig med at
udvaskningen af næringsstoffer reduceres. Dette er opnået ved at anvende afgrøder med længere vækstsæson, eller ved at dyrke og høste to afgrøder pr. sæson.
For at sammenligne vækst og udbytte af forskellige hurtigt voksende træarter med højt plantetal og kort høstinterval, er der i 2011 anlagt et forsøg med 6 poppelkloner, 1 pileklon samt rødel, og forsøget er høstet i
anden sammenhæng første gang i vinteren 2013/2014. For at undersøge det optimale plantetal ved dyrkning
af energipil er der i 2013 anlagt et forsøg med 5 forskellige plantetal i pil.
Nye produktionsformer og sædskifter er beskrevet i vejledninger. Resultaterne fra forsøgsaktiviteterne i BioValue og dele af Landsforsøgene er anvendt som datagrundlag, ligesom resultater fra forsøg med ribbehøst
og samlet høst af halm og efterafgrøder er brugt til at belyse nye produktionsmuligheder. De praktiske forsøg
er finansieret via Bio-Value projektet. Artsforsøg med træarterne pil og poppel er gennemført i nærværende
projekt. I 2015 er der registreret forekomst af sygdomme og skadedyr i de forskellige arter og kloner.
Økologi.
Økologerne har et særligt behov for at få udviklet nye produktionsformer og sædskifter, da anvendelsen af
husdyrgødning fra konventionelle brug udfases. Det er belyst, hvordan nye produktionsformer og f.eks. konvertering i biogasanlæg kan bidrage til at sikre en udbygning af de økologiske bedrifter. Mulighederne for at
producere et økologisk proteinprodukt af grøn biomasse er ligeledes belyst, og der er gennemført en analyse
af mulighederne for en økologisk proteinproduktion. En model til beregning af værdien af bioforgassede afgrøder til økologiske bedrifter er udarbejdet.
3. Optimering af biomasseforsyningskæder.
Logistikoptimering.
En meget væsentlig del af omkostningerne ved anvendelse af biomasse kan henføres til logistikken i forbindelse med høst, lagring og transport af biomassen til forarbejdning. Der er bidraget til udvikling af nye logistiksystemer og modeller, der kan optimere den omfattende transport, lagring og bearbejdning af de store
mængder af biomasse, som skal anvendes i den kommende forsyning og produktion. Biomasser kan kun
høstes hensigtsmæssigt i en mindre del af året, hvorfor der skal foretages en oplagring enten centralt eller
decentralt af de forskellige biomasser for at sikre en kontinuert tilførsel til anvendelsesstedet.
Erfaringer fra grovfoderproduktionen er sammenholdt med den nyeste viden om lagring og lagertab af energiafgrøder. Indsatsen er koordineret med indsatsen i projekterne Bio-Value og BioChain.
Der er foretaget en kobling af GIS-baserede biomassedata i form af afgrødeproduktion og husdyrgødning
med et ruteoptimeringsværktøj, og udviklet et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med rådgivning om
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optimering af håndtering og transport af afgrøder fra primærproducenterne frem til procesanlæg f.eks. forbrænding, biogas, bioethanol eller bioraffineringsanlæg.
Lagring og kvalitet.
Der er foretaget en gennemgang af de kvantitative og kvalitative ændringer, der sker i biomassen under den
nødvendige opbevaring fra bjærgning til anvendelse. De optimale muligheder for lokal indsamling af biomasse med lokal eller central oplagring, transport frem til forbehandling eller forarbejdning er belyst. Der er fokuseret specielt på indsamling af oplysninger om lagringstab og emissioner fra våde biomasser. De opstillede
modeller er anvendt til case-beregninger for udvalgte procesanlæg.
Modeludvikling.
Der er gennemført udviklingsarbejde i forbindelse med logistikmodeller til produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber, så disse kan optimere indfødningen til de konkrete anlæg, som skal forarbejde biomasse.
Indspil til modeludviklingen gennemføres i tæt kobling med modeludviklingen i henholdsvis BioChain og BioValue projekterne. Vigtige elementer i logistikoptimeringen (estimering af operationel kapacitet for høst af
biomasse, maskinudnyttelse og omkostninger, transportafstande mellem primærproducenter og anlæg) er
belyst. De er gennemført følsomhedsanalyser for en række af parametrene forbundet med transport og logistik. Arbejdet har dannet baggrund for udviklingen af et planlægnings- og driftsoptimeringsværktøjer for
transport og logistikorganisering af den samlede forsyningskæde.
4. Teknologi til høst og lagring af biomasse.
Maskinteknologi.
Det er beskrevet, hvilke høstmetoder der kan anvendes, samt hvilke udviklingsmuligheder der kan identificeres inden for effektive høstmetoder og redskaber. Der er indsamlet information om egnet maskinudrustning
fra udlandet.
5. Anvendelse af roer til protein, foder og energiproduktion.
Håndtering og lagring af roer til energi.
Roer er en af de mest produktive afgrøder, der kan dyrkes under danske forhold. Desuden er dyrkning af
roer til sukkerproduktion og til kvægfoder velkendt. Det er tidligere vist, at der kan produceres protein, foder
og energi af roer. Der er gennemført en sammenlignende undersøgelse af, hvilke teknologier og metoder,
der mest driftsøkonomisk kan anvendes til decentral rensning af roer. De foreløbige resultater af fuldskalaopbevaring af roepulp rapporteres i forbindelse med andet projekt. Der er indsamlet data vedrørende
ethanol- og gaspotentialer i roepulp. Der er indsamlet oplysninger og erfaringer fra fuldskala faciliteter, etableret hos danske landmænd.
Lagringstab for roer til energi
Der er gennemført lagrings- og ensileringsforsøg med roer og roetop blandet med anden biomasse, herunder halm. Forsøg med opbevaring og måling af lagertab er gennemført. De praktiske forsøg er gennemført af
AgroTech og finansieret bl.a. via aktiviteterne i Bio-Value projektet.
6. Forretningsudvikling.
Nye forretningsmuligheder i biomasseproduktionen.
Aktiviteterne er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, SEGES, Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd, Region Midtjylland samt Agro Business Park. Der er afholdt åbningsevent for klyngeinitiativet Biocluster.dk, som fysisk er placeret i Agro Business Park. SEGES aktiviteter i denne sammenhæng er koordineret med projektet Biocluster.dk.
Der er udarbejdet notater om nye afgifter og nye lånemuligheder i bl.a. Danmarks Grønne Investeringsfond.
Der er opstillet en oversigt over økonomien i anvendelsen af forskellige restprodukter til biogasproduktion.
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Projektets resultater og effekter:
Der er udgivet en lang række artikler om resultaterne opnået i projektet. Der er bl.a. skrevet artikler om:
- Potentialet indenfor bioøkonomi
- Efterafgrøder til biogas
- Opgradering af biogas
- Bæredygtige materialer
- Kalkuler for energi pil og poppel
- Finansieringsmuligheder indenfor biogasproduktion
- Anvendelsen af frøgræshalm
- Specialmaskiner til høst af biomasse
- Transport og lagring af halm
- Produktion af biomasse til bioraffinering
- Der er afholdt seminar og der er gennemført studierejser for besigtigelse af fuldskala bioraffinerings
anlæg og biogasanlæg.
Effekten af projektet vil være, at landbruget får et bedre grundlag for at bidrage til at opfylde den nationale
målsætning om at basere den fremtidige energiforsyning på bæredygtige og vedvarende energikilder, samtidig med at der skabes muligheder for nye produktionsformer i landbruget og nye virksomheder og arbejdspladser i forbindelse med konverteringsprocesserne. Ved udviklingen af metoder og teknikker skal anvendelsen af biomasserne optimeres, hvilket understøttes af resultaterne fra nærværende projekt.
Der er stor politisk vilje nationalt og internationalt til udviklingen af det biobaserede samfund. Målene er bl.a.
at erstatte anvendelsen de fossile ressourcer med nye bæredygtige og vedvarende ressourcer, hvilket vil
nedbringe CO2-udledningerne og nedsætte klimabelastningen. Projektet medvirker til at belyse, hvilke primære produktionsformer og hvilke konverteringsprocesser der optimalt kan implementeres for at anvende
biomasserne, herunder specielt afgrøderne, på den mest hensigtsmæssige måde, både for primærproducenterne og for samfundet som helhed.
Note 38. Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle og afprøve e-læringsplatform(e) i form af såkaldte MOOCs (Massive Open
Online Courses) med henblik på at kunne stimulere problemerkendelse og understøtte en kosteffektiv kompetenceudvikling af et stort antal landmænd. Platformen målrettes strategiske områder som ledelse, styring
og optimering og operationelle områder som sundhed, sikkerhed og øget produktivitet. Endvidere at afprøve
nye teknologier til levering af stedbunden information, hvor landmanden eller dennes medarbejdere serveres
lige netop den information, der er relevant det pågældende sted.
Projektets aktiviteter:
A. Faglige emner
- Der har været dialog med Finanssektorens Uddannelsescenter om deres erfaringer med e-læring.
- Der har været drøftelser med flere projektledere på landbrugsfaglige projekter, for at finde egnede
emner til at indgå som kandidater i konkrete læringsformer.
- Der blev udvalgt følgende 3 kandidater med henblik på at afdække forskellige læringsformer:
o Længerevarende kursus i flere moduler (Pattegriseliv – 7 moduler) (UK og DK udgave)
o Kort kursus med fokus på instruktion (Milking – an introduction course for udenlandske
medarbejdere)
o Kursus som forberedelse til et fysisk kursus (Bliv klogere på skatten, hvis kunden investerer i
udlandet)
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B. MOOCs
- Der blev afdækket forskellige læringsplatforme, såkaldte MOOC’s for at finde den bedst egnede platform, der kunne anvendes i forskellige sammenhænge. Argumenterne for valget var: Kan bruges til
både korte og lange læringsforløb, fleksibel, kan indeholde tekst, video og animationer. Der kan opstilles test af brugernes viden, og udskrives certificeringer. Løsningen var udviklet og bruges af mange.
- Projektdeltagere deltog i et uddannelsesforløb/konference i brugen af platformen.
- For at sikre brugervenlighed for danske landmænd og deres medarbejdere blev den valgte platform
oversat til dansk. Den oprindelige udgave var på engelsk og kan fortsat anvendes til engelsktalende
medarbejdere.
- Der blev opsat 3 e-læringsforløb med udgangspunkt i ovenstående 3 udvalgte temaer.
- Der blev gennemført test med deltagelse af landmænd, landbrugsskoleelever og undervisere.
C. Stedbunden information
- Der blev fastlagt et koncept, hvor informationer via GPS-koordinater blev placeret rundt omkring på
et landbrug, hvorefter medhjælpere/ansatte nemt kunne genfinde instruktionerne. F.eks. instruktion i
at genstarte en fodercomputer.
- Der har været dialog med firmaet Recho omkring platform for stedbunden information. De har specialiceret sig netop i stedbunden information, og havde en onlineløsning, som vi kunne afprøve.
- Der var dialog med Vikarbureau Himmerland omkring afprøvning.
- Der blev udlagt informationer hos 20 landmænd, som løbende er blevet kontaktet omkring deres
vurdering af konceptet og behovet.
- To landmænd viste interesse, dog ikke i forhold til medarbejdere. De havde begge besøgslandbrug
med en del gæster. De kunne se idéen i at besøgende kunne få historien om virksomheden fortalt
på lokationen.
Projektets resultater og effekter:
Der blev udvalgt og afprøvet koncepter for tre e-læringsforløb. Der blev påvist et stort potentiale og god timing for udbredelse af e-læring. Et stort problem i mange forsknings- og udviklingsprojekter ligger i overdragelsen fra projekt til praksis. I nærværende projekt er tilbagemeldingerne fra testbrugerne positive i forhold til
anvendelsen af e-læring i forbindelse med efteruddannelse (lettere tilgængeligt end akademiske tekster).
Ikke mindst i oplæring af nye medarbejdere og udenlandsk arbejdskraft ses store muligheder.
Stedbunden information som kommunikationsværktøj internt på bedriften faldt ikke i testlandmændenes interesse, men tydeligvis kan det bruges i relation til besøgslandbrug f.eks. Åbent Landbrug eller lignende arrangementer. Ovenstående skal ses ud fra de kursusforløb, som blev produceret i relation til projektet, hvor
der var fokus på konkrete eksempler fra husdyrproduktionen. Andre e-læringsforløb inden for f.eks. økonomi
ville have kunnet skabe et bedre grundlag for f.eks. økonomistyring.
Ovenstående skal ses ud fra de kursusforløb, som blev produceret i relation til projektet. Kurset i Pattegriseliv havde stort fokus på dyrevelfærd. Kurset om mælkekvalitet fokuserede på risikoen for at forurene mælken
inden den sendes til mejeriet, samt mulighederne for at undgå dette, hvilket har betydning for fødevaresikkerheden. Alle tre forløb er med til at forbedre landmandens økonomiske situation, hvilket vil være positivt for
det samlede erhvervs rentabilitet og konkurrenceevne.
Målet i projektet var en indledende afprøvning af en platform til e-læring og en vurdering af, hvorvidt e-læring
kan forventes at udgøre et vigtigt element i vidensdeling omkring den store mængde viden, som fortsat er
tilgængelig, men som er svær at udbrede.
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Note 39. Sundere køer og bedre produktionsstyring med nye biologiske måleparametre
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at give den enkelte mælkeproducent et grundlag for at anvende nye biologiske måleparametre til at forbedre styringen af både sundheden, reproduktionen og produktionen på sin bedrift ud fra nye
biologiske måleparametre, som opsamles via mælkeprøver og procesudstyr.
Projektets aktiviteter:
1. Fastlæggelse af modeller for implementering af de faglige resultater fra projektet i de værktøjer, som
landmanden anvender i sin hverdag
- Udviklet prototype på udskrift til udpegning af køer med lav drøvtygningsaktivitet. Modellen viser data på enkeltkøer og bygger på analyse af data og litteraturstudie
- Udviklet model for præsentation af data vedrørende BHB målt på mælkeprøver. Modellen viser data
som besætningsovervågning
- Udviklet model på præsentation af data vedrørende urea målt på tankmælk. Modellen viser data
som en kurve over 18 måneder
- Fastlagt nøgletal til brug for overvågning af malkeeffektivitet. Nøgletallene anvender rådata fra mælkemålere
2. Udbredelse af information til mælkeproducenterne via avls- og produktionsrådgivere samt dyrlæger
- Afholdt møde og workshop med en brugergruppe bestående af lokale rådgivere
- Publiceret diverse artikler og rapporter
- Planlagt aktiviteter til 2016
3. Udbredelse af projektets resultater ved en afprøvning af metoderne hos en række mælkeproducenter
- Afprøvet prototype på udskrift til udpegning af køer med lav drøvtygningsaktivitet på 3 kvægbrug.
Afprøvningen er foregået i samarbejde med 3 lokale produktionsrådgivere. De efterfølgende tilkendegivelser fra landmand og konsulenter er opsamlet og planlagt sammenskrevet i 2016.
4. Analyse af sammenhæng mellem urea i tankmælk og fodersammensætning
- Indsamlet 130 foder- og mælkeprøver fra 69 kvægbrug
- Analyseret mælke- og foderprøverne. Analyserne er dels gennemført på eksterne laboratorier dels
på eget laboratorium.
5. Drægtighedstest
- Deskriptive analyser af anvendelsen af drægtighedstest på mælk
- Simuleringer via SimHerd af forskellige scenarier for brug af manuel drægtighedsundersøgelse og
test på mælk
- Litteraturstudie vedrørende drægtighedstest på mælk
6. Analyse af data fra elektroniske mælkemålere
- Indsamlet viden fra udenlandsk litteratur
- Indsamlet og analyseret data
- Skrevet rapport om resultaterne
Projektets resultater og effekter:
I projektet er skaffet ny og dokumenteret viden om anvendelse af drægtighedstest og mælkemålere. Viden,
som er beskrevet og publiceret. Med baggrund i den nye viden er der opstillet anvisninger for, hvordan
drægtighedstest og data fra mælkemålere kan anvendes til produktionsstyring.
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I forhold til urea-indholdet i mælk er der indsamlet og analyseret mælke- og foderprøver. Data fra laboratorieanalyserne vil i 2016 blive anvendt til at skabe ny og dokumenteret viden om anvendelse af urea som
værktøj til styring af proteinforsyningen. Den viden, som i 2014 blev fremskaffet omkring drøvtygning og
sammenhængen mellem drøvtygning og opstart af laktation, er yderligere behandlet, og den opnåede viden
er omsat til en prototype på en udskrift.
Med systematisk anvendelse af de måleparametre, som der er arbejdet med i projektet, vil mælkeproducenten kunne forbedre sin produktivitet gennem bedre management og sundhed. Et eksempel er overvågning af
køer i tidlig laktation, hvor kombinationen af BHB- og drøvtygningsdata giver mulighed for tidlig identifikation
af køer, der kommer dårligt i gang med laktationen. Dette giver landmanden mulighed for en målrettet indsats med afhjælpning af problemet.
Alt andet lige vil et forbedret grundlag for produktionsstyring og overvågning hos den enkelte landmand have
en positiv effekt på erhvervet som helhed. Med resultaterne fra projektet får mælkeproducenterne større
sikkerhed for, at produktionen er på ret kurs og mulighed for hurtig korrektion, hvis der er indikationer på
problemer. De områder, som projektet kan påvirke, vil være i forhold til økonomi og sundhed. Det er dog
effekter, som er meget svære at kvantificere.
Note 40. Nye værktøjer til analyse af komplekse problemer i besætningen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle værktøj(er) til kvantificering af årsagssammenhænge på besætningsniveau,
som kan forklare forskelle mellem opnået ydelse og målydelse. Besætningsspecifikke indsatsområder kan
dermed udpeges og prioriteres.
Projektets aktiviteter:
Projektet løber frem til medio 2016, og der er fastlagt følgende indsatsområder:
I1. Afdækning af relevante metoder til analyse af ”big data”
I2. Etablering af datasæt, statistisk model og analyse
I3. Præsentation af data
I4. Funktionalitetsbeskrivelse
I 2015 er hovedvægten lagt på følgende:
I2. Etablering af datasæt, statistisk model og analyse
Sparring med BIAS (Biostatistical Advisory Service) og fortsat sparring med Søren Østergaard, Aarhus Universitet vedrørende:
- Statistisk analyse af faktorer med betydning for, om en ko ligger over eller under dens målydelse
- Valg af statistisk model
- Modellering af middelværdistruktur ved gentagne målinger / mixed models
- Beregninger af variation i disse modeller
- Tolkning af output fra modelberegninger
- Stillingtagen til periodeafgrænsning og afgrænsning af dyr, der indgår i datagrundlag
- Udarbejdelse af bruttoliste over variable, der skal indgå i analysen.
I3. Præsentation af data
- Deskriptivt output vedrørende opnået ydelse og målydelse i forhold til dage efter kælvning
- Præsentation af middelværdi kurve samt variation i opnået ydelse
- Indhold i grafiske elementer og tabeller
- Koordinering til andre værktøjer i Dairy Management System (DMS)
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-

Intern test af modul I og II med henblik på identifikation af ”errors” og ”warnings”, der skal håndteres,
såfremt værktøjet skal implementeres

I4. Funktionalitetsbeskrivelse
- Udarbejdelse af dokument med beskrivelse af tre moduler, som tilsammen udgør værktøjet ”LaktationsAnalyse”. For hvert element (graf / tabel) i værktøjet er beskrevet funktionalitet og beregningsgrundlag (modul I og II i år; modul III i 2016).
- Oprettelse af ”user story” og faglig/teknisk beskrivelse af opgaven på baggrund af den faglige kravspecifikation
- Beskrivelse af layout af brugergrænseflade (modul I og II)
Projektets resultater og effekter:
-

Der er opnået tilstrækkelig viden til at lave en konkret beskrivelse af, hvad værktøjet ”LaktationsAnalyse” skal indeholde, hvor to af de tre moduler er specifikt beskrevet
Der er taget stilling til periodeafgrænsning og afgrænsning af dyr, der indgår i datagrundlaget
Der er udarbejdet en bruttoliste over variable, der skal indgå i analysen (i 2016)
Der er opnået viden om modellering af middelværdistruktur ved gentagne målinger / mixed models
og beregninger af variation i disse modeller
Der er opnået viden om, hvordan værktøjet ”LaktationsAnalyse” kan supplere de øvrige listeudskrifter og udskrifter med beregnede nøgletal i DMS.

Værktøjet danner grundlag for øget konsensus omkring prioritering af indsatsområder i den enkelte besætning. Dermed fremmes en helhedsorienteret rådgivning, der sigter efter samme mål.
På baggrund af værktøjet forventes det, at mælkeproducenten og dennes rådgivere kan målrette deres ressourcer mod et/flere bestemte indsatsområder, der har betydning for, at grupper af køer præsterer under
ydelsesmålet.
Denne indsats vil dels forebygge problemer i besætningen og forbedre dyrenes velfærd, dels øge mælkeproducentens økonomiske udbytte som følge af, at produktionen optimeres for de enkelte grupper af køer.
Note 41. Agro IT - fælles EU platform for landmandsrettede IT tjenester
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
AgroIT er et EU projekt: Increasing the efficiency of farming through on open standards based AgroIT platform.
I projektet ndgår 11 deltagere fra 7 forskellige EU nationer. Formålet med det samlede AgroIT projekt er
etablering af en åben IT-platform med beskrivelse af og adgang til værktøjer udviklet på tværs af Europa.
Projektets mål er via deltagelse i AgroIT projektet at få adgang til IT-mæssig viden og metoder omkring udvikling af mobile løsninger, brug af sensorer og udvikling af beslutningsstøttesystemer målrettet landmanden.
Projektets aktiviteter
A. Udvikling af applikationer
- Digitale Handlingsplaner er et værktøj, hvor mål og delmål fra en handlingsplan mellem f.eks. en
landmand og en rådgiver nedskrives. Værktøjet sikrer overblik over de aftalte tiltag, herunder deadlines, og der sendes en påmindelse til landmand og rådgiver, når en deadline indtræder.
- I 2014 blev det grundlæggende værktøj – Digitale Handlingsplaner – udviklet. I 2015 er de Digitale
Handlingsplaner blevet afprøvet af udvalgte landmænd og rådgivere i en iterativ proces med henblik
på at komme tættest muligt på en løsning, som giver effekt i praksis.

96

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
-

-

-

-

Fra årets start blev der samlet op på brugerevalueringer af værktøjet, der var indsamlet ultimo 2014.
Resultaterne fra den gennemførte spørgeundersøgelse blandt 65 svinerådgivere og pilotafprøvninger hos landmænd og rådgivere blev omsat til tilpasninger i værktøjet.
I januar og februar gennemførte leverandøren af værktøjet tilpasninger af dette, så det fra marts
kunne indgå i nye afprøvninger.
Der blev gennemført en intern test af værktøjet af medarbejdere, som arbejder med handlingsplaner
i rådgivningen. Der deltog i alt 12 personer i testen. Der blev sideløbende afholdt flere informationsmøder, hvorfra vi også fik en del feedback. Eksternt gennemførte vi afprøvninger hos 6 landmænd
og 12 rådgivere.
Med henblik på at opfange uhensigtsmæssigheder i brugeroplevelsen gennemførte vi ”tænke højt
test” blandt 5 interne og eksterne rådgivere. Her fik alle lejlighed til at afprøve værktøjet ud fra realistiske opgaver. Brugerne fortalte, hvad de klikkede på i værktøjet - og hvordan de forventede løsningen burde opføre sig.
Dette omfattende testmateriale gav anledning til en række forbedringsforslag, som blev beskrevet og
prioriteret. Herefter blev de prioriterede forbedringsforslag indbygget i de Digitale Handlingsplaner.

B. Pilotforsøg på landbrugsbedrifter
- Den anden store arbejdspakke i projektet omfattede pilotforsøg på landbrugsbedrifter med test af
hardware og software udviklet af andre partnere i projektet, samt pilottest af de Digitale Handlingsplaner beskrevet under arbejdspakke A.
- Der er i Danmark således afprøvet 4 vejrstationer og 12 insektfælder. Disse afprøvninger var fordelt
på 6 ejendomme. Der var planlagt yderligere 9 pilotforsøg med opsamling af sensordata fra firmaet
Fredomgrow, men på grund af deres leveranceproblemer var det ikke muligt at afprøve disse i 2015.
- Med henblik på at understøtte en god opstart af testene på pilotfarmene blev de besøgt, og det blev
sikret, at udstyret virkede i foråret 2015. Alle pilotfarme fik introduktion til anvendelsen af såvel vejrstationer som insektfælder.
- Vi har gennem året holdt kontakt til pilotfarmene, og da vi fra projektet har haft online adgang til alle
opsamlede data, har vi også fulgt med i, at udstyret fungerede.
- Der har været spredning i pilotfarmenes engagement i forbindelse med afprøvningerne af udstyret.
Men generelt har pilotfarmene givet god respons, som er blevet viderebragt til de andre partnere i
EU projektet.
C. Videnspredning om AgroIT
- Aktiviteterne i 2015 har været koncentreret omkring udvikling og afprøvning, hvilket betyder, at viden-spredningsaktiviteterne har været forholdsvis begrænsede, da det forudsætter nogle konkrete
resultater.
Projektets resultater og effekter:
A. Digitale Handlingsplaner
For de Digitale Handlingsplaner har tilbagemeldingerne fra pilotfarme og øvrige testdeltagere været yderst
positive. Den konstruktive og ærlige kritik har over 4 udviklingsrunder været med til at sikre, at værktøjet i
dag fremstår effektivt. Det har bl.a. betydet, at testdeltagere selv melder sig, da de har hørt fra kollegaer, at
de afprøver Digitale Handlingsplaner. Med landbrugets aktuelle krise og dermed mange handlingsplaner
mellem landmænd, rådgivere og banker er der ekstra behov for et værktøj som Digitale Handlingsplaner.
B. Pilotforsøg på landbrugsbedrifter
Succesfuldt arbejde med pilotfarme kræver en del opfølgning. Arbejdet med pilotfarme har vist, at det er
muligt at tage udstyr udviklet i andre lande og få det til at virke i et dansk setup. Det viser også, at ikke alle
løsninger er direkte flytbare, men nogle kræver tilpasninger, da både klima, arbejdsmetoder og regelsæt er
forskellige. Imidlertid er omkostningerne til tilpasninger langt mindre end ny udvikling af løsninger, der i en
række tilfælde allerede findes på markedet.
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Digitale Handlingsplaner
De Digitale Handlingsplaner kan løse nogle af de problemer, som ofte er forbundet med ”manuelle” handlingsplaner. Både landmænd og rådgivere mener, at for de manuelle handlingsplaner halter det med opfølgningen. Rådgivere melder specielt om manglende overblik i de manuelle handlingsplaner, da hver rådgiver
ofte har 20-50 aktuelle handlingsplaner at følge op på. Landmændene anfører typisk at forglemmelse af
deadlines er et problem for de manuelle handlingsplaner. De Digitale Handlingsplaner afhjælper bl.a. disse
problemer.
Sensorer
Anvendelse af sensorer på landbrugsbedriften kan forbedre management i produktionen, da landmanden
har hurtig og let adgang til information om en konkret situation både i mark og stald. Sensorer kan bl.a. være
med til at sikre en bedre skadedyrs- og sygdomshåndtering i marken, da man kan have løbende overvågning, og dermed har mulighed for at reagere hurtigt, når der opstår et problem.
Samlet set vil ovenstående bidrage til at forbedre den enkelte landmands økonomiske situation.
Projektet letter danske landmænds adgang til og udnyttelse af værktøjer udviklet på tværs af Europa f.eks.
adgang til IT-relateret viden, sensorer og værktøjer, herunder Digitale Handlingsplaner. Når den enkelte
landmand udnytter disse muligheder optimalt og dermed sikrer en forbedring af den økonomiske situation, vil
dette sikre en bedre rentabilitet og konkurrencesituation for erhvervet som helhed. Det vil endvidere påvirke
lokalsamfundet positivt og bidrage til at fastholde arbejdspladser og produktion.
Brugen af IT og sensorer til overvågning vil betyde et mindre ressourcetræk til opfølgning. Endvidere færre
omkostninger til f.eks. planteværnsmidler som følge af færre behandlinger med mindre mængder, da indsatsen kan foretages på et bedre beslutningsgrundlag, og ofte på det mest optimale tidspunkt for behandling.
Samlet set vil det bidrage til et bedre miljøregnskab for primærproduktionen.
Note 42. OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl. Samtidig indsnævres mulighederne for herbicidanvendelse især i mindre konventionelt dyrkede afgrøder. OptiMek har derfor til formål at udvikle og demonstrere
effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse. Målet for hele projektet
er at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder med 5-10 pct., samt sikre fortsat
dansk produktion af udvalgte afgrøder f.eks. havefrø og fabriksroer.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteter i 2015 omfattet:
Kortlægning af ukrudtsforekomst i økologiske marker over flere år, samt afgrødens respons på forskellige
bekæmpelsesstrategier
- Andet års erfaringsopsamling i 2015 og dokumentation af effekt på to økologiske landbrug, som anvender radrensning er gennemført. De anvendte behandlinger har ikke haft målbar effekt på ukrudtsforekomsten i markerne. Det ser ud til at andre parameter så som gødningstildeling, sædskifte og
afgrødens tilstand har haft større indflydelse end de gennemførte behandlinger. Dette resultat
stemmer overens med foto taget via droner.
Demonstration af mekanisk ukrudtskontrol
- Der er demonstreret såteknologi ved åbent mark arrangement på Aarhus Universitets forsøgsgård
Forskningscenter Foulum, d. 17. maj 2015 med ca. 40 deltagere.
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Der er gennemført i alt 8 markforsøg (Landsforsøg) i vårhvede, vårbyg og hestebønne for at afdække sammenhængen mellem afgrødeskade og bekæmpelseseffekt på ukrudtet, herunder effekt af forfrugt, vækststadium, afstand mellem skær/skærme og behandlingsdybde. Forsøgene er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 2015, det økologiske afsnit.
Der har været afholdt Mark- og maskinhusmøde den 9. december kl. 13 -15 på Stenalt, som er det
ene af to økologiske bedrifter, som praktiserer konsekvent rækkedyrkning. Fokus for mødet var kontrol med ukrudtet, sædskifte, mekanisk bekæmpelse, radrensning og forsøgsresultater.
Der er videreført en operationel gruppe om økologisk foderroedyrkning, og afholdt workshop om roer
til økologisk jordbrug hos økologisk avler ved Årre den 28. september 2015.
Der er i forbindelse med Økologikongressen i Vingstedcentret afhold en Workshop om fremtidens
mekaniske ukrudtsbekæmpelse onsdag den 25. november på økokongres, hvor ca. 25-30 deltagere
identificerede udfordringer inden for fire forskellige områder: gartneri og havefrø, rodkrudt, frøukrudt
og mekanik og dannede en (operationel-ad hoc) gruppe omkring dette emne.

Projektledelse og formidling
- Der har været afholdt heldags projektmøder den 17. juni 2015 i Vissenbjerg og den 11. december
2015 i Søften
- Der er formidlet artikler om projektresultater (se under resultater)
- Der er afholdt i alt 3 workshops med eksterne.
- Der er etableret en projekthjemmeside.
- Der har løbende være kontakt med projektets deltagere
Projektets resultater og effekter:
Forsøg:
- I alt 8 gennemførte landsforsøg med radrensning.
Workshops/møder:
- Annonce: Rækkedyrkning - oplev de nye muligheder, Annonce til Økologi & Erhverv, 155 x 152 mm,
indrykket den 8. maj 2015
- Annonce: Rækkedyrkning - oplev de nye muligheder, Annonce til Økologisk Nyhedsbrev, 27. maj
2015. Gratis workshop om mekanisk ukrudtsbekæmpelse på Økologi-Kongres 2015 i Vingsted
- Invitation til årlig sommer markvandring, den 30. juni 2015
- Mark/maskinhusmøde, Invitation til den 9. december på Stenalt
- Hjemmeside for projektet etableret:
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/Optimek_forside.aspx
Artikler i fagblade:
- Bertelsen I og Olsen LE (2015) Nye maskiner - nye muligheder, Artikel fra Økologisk Nyhedsbrev nr.
4, maj 2015
- Olsen, L.E. (2015) Radrensning er god ukrudtskontrol. Artikel i Mark Special nr. 2, december 2015.
- Madsen KH og Sjørslev HL (2015) Rækkedyrkning med kamera vinder frem i radrensningen, Artikel
fra Magasinet Mark, marts 2015.
- Erling Nielsen, Henning Sjørslev Lyngvig, Kathrine Hauge Madsen, og Lars Egelund Olsen (2015)
Rækkeafstandens og såmetodens betydning i hestebønner, artikel på landbrugsinfo.
- Lyngholm S (2015) Sådan er reglerne for jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder,
artikel klar til LandbrugsInfo.
- Lyngvig HS (2015) Såningen er forudsætningen for en god mekanisk ukrudtsbekæmpelse, artikel på
Landbrugsinfo
- Lund O (2015) Økonomi ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede. Artikel på Landbrugsinfo.
- Program: Rækkedyrkning - oplev de nye muligheder, Program for arrangement den 27. maj 2015
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Pedersen JB eds. (2015) Økologisk dyrkning, kapitel i Oversigt over Landsforsøgene 2015, udgivet
af SEGES, in press.
Madsen KH, Olsen LE & Lund O (2015) Radrensning - effekt og økonomi, indlæg ved Plantekongressen 2015.
Olsen Lars Egelund et al. (2015) Resultater fra OPTIMEK, Rowcrop og newcut. Oplæg holdt ved
Økologi-Kongres, 25. november 2015.
Olsen, Lars Egelund (2015) Forsøg med radrensning. Oplæg holdt ved ”Inspirationsdag” hos Gefion
d. 10. november 2015.

OptiMek har sikret, at SEGES, rådgivere m.fl. har adgang til nyeste viden inden for mekanisk ukrudtsbekæmpelse, således at ny viden på området hurtigt kan formidles ud til jordbrugerne. Viden der kan anvendes
til at forbedremanagement, således at det medføres forbedret ukrudtskontrol og øgede udbytter.
Note 43. Få mere viden ud af Landsforsøgene
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at forbedre mulighederne for at udnytte og i endnu højere grad nyttiggøre forsøgsdata
via en videreudvikling af datapræsentationen i Nordic Field Trial System (NFTS). Denne videreudvikling har
også til formål at øge mulighederne for statistisk analyse af forsøgsdata.
Projektets aktiviteter:
Der er beskrevet og udviklet en første version af et nyt datapræsentationsværktøj, som kan præsentere data
for flere forsøg med tilhørende analyser.
Den første version kan præsentere nuancerede statistiske analyser af data fra flere forsøg i samme forsøgsserie, herunder er det muligt at analysere, om nogle af de registrerede parametre kan bruges som forklarende variable for de opnåede resultater.
Projektets resultater og effekter:
Der er udviklet et nyt værktøj til udtrækning og sammenstilling af forsøgsresultater fra årets landsforsøg. Det
nyudviklede værktøj muliggør en mere nuanceret statistisk bearbejdning af forsøgsdata og hermed øgede
muligheder for at udnytte og konkludere på de gennemførte forsøg og de opnåede resultater.
Blandt de primære effekter er en mere nuanceret og velunderbygget udnyttelse af forsøgsresultater i de
daglige beslutninger i planteproduktionen.
Den mere nuancerede vurdering af forsøgsresultater indebærer blandt andet, at det er muligt at få belyst
hvilke faktorer, der kan bruges som forklarende variable. F.eks. er det muligt at få statistisk vurderet, om
styrken af sygdomsangreb kan forklare forskelle i udslag for svampebekæmpelse i forskellige sorter.
Note 44. Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle en emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering, baseret på målinger, er at
opnå en mere omkostningseffektiv miljøregulering. Regulering ud fra målinger vil give den enkelte landmand
et incitament til at optimere effekten af valgte virkemidler og det vil udvide paletten af mulige virkemidler, så
valget af virkemidler i højere grad kan optimeres økonomisk på den enkelte bedrift.
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Projektets aktiviteter:
1. Projektledelse og koordinering
- Der er arbejdet med at beskrive en overordnet kvælstofreguleringsmodel, som målekoncepterne kan
indgå i. Herunder indgår retningslinjer for fastsættelse af grænseværdier for kvælstofudledning.
- Der er arrangeret og gennemført tre projektgruppemøder i 2015.
- Udviklingen og beskrivelsen af målekoncepterne, der foregår i arbejdspakke 2-4, er koordineret.
2. Koncept for måling i vandløb
- Arbejdspakken gennemføres af Aarhus Universitet, Bioscience og GEUS.
3. Koncept for måling i dræn
- Gennemføres af Aarhus Universitet, Agroøkologi og Aarhus Universitet, Bioscience samt GEUS.
4. Koncept for måling af N-min
- Der er arbejdet med at beskrive et koncept for måling af N-min som metode til kontrol af en bedrifts
udledningskvote.
- SEGES har medvirket i planlægningen af udtagning af N-min prøver i Kvadratnet for Nitratundersøgelser mv.
- Der er arbejdet med at etablere et grundlag for beregning af potentiel kvælstofudvaskning ud fra målt
N-min i efteråret.
5. Demonstration af emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
- Målinger i vandløb, i dræn og måling af N-min er koordineret i de tre pilotoplande.
- Der er indsamlet arealoplysninger, drænkort og andre drænoplysninger.
- Drænkort er digitaliseret og georefereret.
- Udtagning af N-min prøver er planlagt og N-min analyser er bearbejdet.
6. Demonstration af Sorbisense måleteknologier
- Gennemføres af Sorbisense A/S.
7. Vejledning om emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
- Der er arbejdet med vejledningsmateriale om kvælstofregulering ud fra målinger.
Projektets resultater og effekter:
Det er foreløbige resultater, da projektet er 1½ år inde i en projektperiode på 3½ år.
- Der er opbygget og samlet viden om målinger i vandløb og i dræn samt om måling af N-min i jord.
- Det er beskrevet, hvordan grænseværdier kan fastsættes, og hvordan måleresultater kan indgå som
grundlag for mark- og gødningsplanlægning inkl. valg af virkemidler.
- Det er demonstreret i tre pilotoplande, hvordan målinger af udledninger af kvælstof i praksis kan
gennemføres i vandløb, i dræn og indirekte via målinger i jord.
- Der er dokumenteret en række udfordringer, der er forbundet med emissionsbaseret kvælstofregulering.
- Der er gennem målinger og anden dataindsamling tilvejebragt et stort datagrundlag, der kan belyse
variationer i kvælstofudledning, kvælstofretention og afstrømning mellem marker og mellem de tre
meget forskellige pilotoplande.
Regulering ud fra målinger vil give den enkelte landmand et incitament til at optimere effekten af valgte virkemidler og det vil udvide paletten af mulige virkemidler, så valget af virkemidler i højere grad kan optimeres
økonomisk på den enkelte bedrift. Det betyder, at den nødvendige kvælstofindsats for at nå et givet miljømål, kan gennemføres billigere end ved en generel regulering uden målinger.
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Med en emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering kan der opnås en mere omkostningseffektiv kvælstofindsats. Det vil sikre primærbedrifterne en bedre konkurrenceevne og bedre muligheder for vækst og udvikling. Med en emissionsbaseret regulering kan landmændene fravælge udbyttebegrænsende virkemidler som
reducerede kvælstofnormer mod f.eks. at vælge drænvirkemidler i kanten af dyrkningsfladen. Det vil øge
produktionen uden at øge miljøbelastningen. Dermed bliver miljøbelastningen pr. produceret enhed mindre.
Note 45. BIO-VALUE, Value-added products from biomass
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at etablere en stærk strategisk platform for forskning, udvikling og innovation inden for
biomasseområdet, der kan skabe den viden og teknologi, der er nødvendig for at udnytte biomasserne optimalt og opgradere produkterne til merværdiprodukter, der skaber nye forretningsmuligheder. Projektet er
bevilget støtte fra Innovationsfonden.
Projektets aktiviteter
Bioraffinering bliver en central del af det biobaserede samfund, hvor teknologierne skal udvikles, så der kan
produceres foder, fødevarer, kemikalier, brændstof og andre værdiprodukter fra biomasse. Målene for den
strategiske platform, der udgøres af universiteter, virksomheder og teknologiorganisationer er:
- At skabe nye processtrømme og produkter til samfundet
- At udvikle biomasseproduktionssystemer og logistik, så bioraffineringsanlæg kan forsynes med specifikke biomasser
- At udvikle nye separerings- og konverteringsteknologier, der effektivt og bæredygtigt kan udnytte
biomasserne
- At udvikle nye konverteringsprocesser, der kan frembringe kemiske produkter af kulhydrater og lignin
- At udvikle nye metoder til at vurdere økonomi og bæredygtighed i de udviklede processer.
- At skabe værdi i restprodukter via raffinering.
Projekterne gennemføres inden for tre tematiske områder: Biomasse, separation og konvertering. Endvidere
gennemføres tværfaglige aktiviteter vedr. socioøkonomi og bæredygtighed samt en særskilt aktivitet for at
fremme innovation og samarbejde med små og mellemstore virksomheder.
SEGES er leder af arbejdspakken ”Innovative biomasseproduktionssystemer, høst og lagringsteknologier”,
og hovedparten af SEGES indsats ligger her. Herunder arbejdes bl.a. med dyrkningssystemer, næringsstofbalancer, minimering af tab og emissioner under lagring samt udvikling af egnet maskineri og planlægningsværktøjer for at sikre en optimering af logistik og kvalitet af biomasserne frem til forarbejdning.
Øvrige deltagere i delprojektet er Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Arla, DLG (Kongskilde) og
AgroTech. Kongskildes indsats i projektet ophørte medio 2015, da udviklingsafdelingen blev udskilt i et selvstændigt selskab. Det samlede budget for delprojektet 1 er ca. 21 mio. kr. for hele projektperioden på fem år.
SEGES andel af dette budget er på 4,5 mio. kr. hvoraf Det Strategiske Forskningsråd og Styrelsen for
Forskning og Innovation yder en støtte på 2,0 mio. kr.
Målet med delprojektet er at øge kvantiteten og kvaliteten af den biomasse, som kan bjærges til anvendelse i
bioraffinering.
Delprojekt 1 Innovative biomasseproduktionssystemer, høst og lagringsteknologier
Der er allerede en række eksempler på, at der er basis for at optimere produktionen af biomasse. Blandt
forskellige genotyper af hvede findes stor genetisk variation i mængden af halm, de enkelte typer producerer, ligesom der er stor variation i, hvor store mængder af sukker det er muligt at få frigivet fra stråene. For
flere energiafgrøder, herunder græsser, er der et potentiale for at forbedre udnyttelsen af solindstrålingen og
muligheder for at opnå forskellige kvaliteter ved f.eks. at ændre høststrategien.
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Det eksperimentelle arbejde fokuserer på:
- Udvikling af innovative produktionssystemer med flerårige lav-input dobbeltafgrøder samt belysning
af næringsstofoptag og emissioner herfra.
- Karakterisering af genotyper af græs med henblik på optimering af udbyttet til bioraffinering.
- Udvikling af egnet maskineri og web-baserede planlægningsværktøjer, som kan optimere værdikæden fra produktion af biomassen til levering af biomassen til raffinering.
Gennemførte aktiviteter 2015.
SEGES har forestået koordineringen og projektledelsen for Delprojekt 1.
Derudover har SEGES givet indspil og faglig sparring til forsøg med flerårige afgrøder og nye sædskifter.
Der er gennemført et review af teknologier til lagring af forskellige former for afgrøder.
SEGES har deltaget i planlægningen af aktiviteter i forbindelse med optimering af høst, lagring og logistik,
herunder afdækning af mulighederne for anvendelse af nye høst- og lagringsteknologier, som kan anvendes
i forbindelse med en effektiv udnyttelse af biomasse fra nye dyrkningssystemer og sædskifter. Der er opstillet
planer for forsøg med lagring af forskellige biomasser med varierende tørstofindhold.
Modelarbejdet i forbindelse med et nyt excel-baseret værktøj til optimering af høst, lagring og logistik påbegyndt og version 1 af modellen er operationel og kan anvendes på fire forskellige afgrøder pt. Desuden er et
modul om årstidsvariation i biomassernes kvalitet påbegyndt og version 1 foreligger.
Der er indhentet oplysninger om omkostningerne forbundet med høst, lagring og transport af de forskellige
typer af biomasse og disser er indarbejdet i modellerne. De beregnede omkostninger er valideret ved henvendelse til entreprenører og maskinstationer.
Resultaterne af aktiviteterne er formidlet via hjemmesider, artikler og seminar.
Øvrige delprojekter
For fuldstændighedens skyld er kort nævnt de øvrige delprojekter i BIO-VALUE projektet. SEGES bidrager
kun i det omfang, det har direkte sammenhæng med aktiviteterne i Delprojekt 1, som er beskrevet ovenfor.
Delprojekt 2 Produktion fra grøn biomasse (protein, lagerstabile fibre, uorganiske elementer).
Delprojekt 3 Opgradering af sukkerstrømme fra biomasse.
Delprojekt 4 Lysinproduktion.
Delprojekt 5 Katalytisk konvertering af kulhydrat strømme.
Delprojekt 6 Højværdiprodukter fra lignin.
Delprojekt 7 Socioøkonomi og bæredygtighed.
Delprojekt 8 Innovation for SMV’er.
Projektets resultater og effekter:
Der er gennemført koordinering med øvrige delprojekter og projektledelse i Delprojekt 1
De eksperimentelle aktiviteter i delprojekt 1 var i 2015 opdelt i følgende:
Plan A – Biomasseafgrøder til bioraffinering, Forsøgsparceller på AU, Foulumgård dog Jyndevad
Plan B – Sammensætningen af dyrkningssystemer, Forsøgsparceller AgroTech, Århus
Plan C – Dyrkning af hvedesorter og karakterisering af forskellige genotyper i korn (hvede), hos KU og Sejet.
Desuden blev der arbejdet på udviklingen af Excel-modeller til høst og transport af biomasse hos SEGES og
Kongskilde. Der er gennemført en lang række dyrkningsforsøg (mere end 100) med forskellige hvedesorter
og triticale hos Sejet, 16 forskellige dyrkningssystemer er videreført på Foulum og Jyndevad, feltforsøg med
græsser og flerårige afgrøder hos AgroTech.
Der er indsamlet og opbevaret prøver af de enkelte afgrøder til forsøg i øvrige delprojekter.
Der er målt udbytter og analyseret for en række indholdsstoffer i de enkelte afgrøder

103

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015

Projektets formål var bl.a. at udvikle nye værdikæder og nye forretningsmuligheder ved at ændre på dyrkningssystemer og ved at optimere på udnyttelsen af de enkelte afgrøder. Såfremt de pågående undersøgelser falder positivt ud, kan det påvirke afgrødevalg og dyrkningssystemer markant, da der i givet fald vil kunne
anvises mere rentable værdikæder for en række afgrøder.
Effekten af den innovationsdrevne platform, der har stor involvering fra universiteter, store og små virksomheder, vil være, at der etableres en kort vej fra forskning, udvikling og innovation til kommercialisering af de
opnåede resultater. Dette i sammenhæng med de mange nye resultater, der genereres inden for de forskellige indsatsområder, vil for primærproducenterne betyde, at de dels vil kunne optimere biomasseproduktionen, dels vil kunne skabe helt nye forretningsområder. Ved udvikling af nye produktionsformer og værdikæder skabes der mulighed for anvendelsen af forskellige afgrøder og restprodukter, som ikke tidligere har
været anvendt.
Note 46. FarmTracking - fremtidens kontekstafhængige managementsystem
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at give landmanden unikke muligheder for at modtage praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid. Brugen af FarmTracking vil fremover kunne være med til at sikre,
at de beslutninger, landmanden tager, bygger på det bedste og mest aktuelle grundlag, og at opgaver løses
rettidigt og korrekt. Med FarmTracking får landmanden dermed en unik mulighed for at forbedre sin bundlinje
samt handle miljørigtigt.
Arbejdspakke A ”Behovsafdækning og faglig udredning”
- Der er udarbejdet et samlende katalog over mulige brugssituationer
- Der er udarbejdet et dokument, der opsamler erfaringer og perspektiverer mulighederne i FarmTracking
Arbejdspakke B ”Arkitektur og indhold i IT-platform”
- IT-platformen er modnet i forhold til fremtidig opskalering i en driftssituation med mange samtidige
brugere
- Der er udarbejdet en generisk brugerflade til enkel opsættelse af nye regler/alarmer
- Der er udarbejdet dokumentation, der sikrer, at IT-platformen fremover kan udvides med nye relevante alarmer.
Arbejdspakke C ”Case Gylleflydelaglog”
- Gylleflydelagslog-app’en er testet og afprøvet i praksis
- Der er udarbejdet informationsmateriale, der sikrer, at landmændene kan få nytte af gylleflydelagslog- app’en
- Den tekniske sammenknytning mellem Farmtracking app’en og Gylleflydelagsloggen er dokumenteret.
- Arbejdspakke D ”Case kontekstafhængig information til planteproducenten”
- Prototype plante-app’en er testet og tilpasset IT-platformen og regeldatabasen
- Der er indarbejdet 20 planterelaterede regler, som kan udløse en alarm
- Plante-app’en er afprøvet i praksis sammen med landmænd
- Der er udarbejdet informationsmateriale, der sikrer, at landmændene får nytte af plante-app’en.
Arbejdspakke E ”Case HotSpot i marken”
- HotSpot-funktionaliteten samt dens interaktion med IT-platformen er forbedret
- Der er udarbejdet en beskrivelse og dokumentation af HotSpot-funktionaliteten
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Der er udarbejdet informationsmateriale, der sikrer, at landmændene får nytte af HotSpot-app’en.

Projektets resultater og effekter:
Der er udviklet et nyt kontekstbaseret informationssystem, FarmTracking, med tilhørende materiale:
- Et samlende katalog med mulige brugssituationer for FarmTracking
- En IT-platform, der er forberedt for opskalering
- En brugerflade til oprettelse af nye regler
- Dokumentation af IT-platformen
- En testet og afprøvet Gylleflydelags-app
- Informationsmateriale vedr. Gylleflydelags-app
- En testet og afprøvet plante-app med indbygget Hotspot funktionalitet
- Informationsmateriale vedr. plante-app og Hotspot funktionalitet
- Dokumentation af plante-app og Hotspot funktionalitet
Dele af dokumentationen er - som angivet i ansøgningen – samlet i et fællesdokument, for at sikre overskueligheden.
I den daglige drift skal landmanden løbende træffe mange vidtrækkende beslutninger på meget kort tid. Det
kan i en travl hverdag være svært at have overblik over alt. FarmTracking har med IT-platformens opkobling
til bl.a. Dansk Markdatabase, mulighed for at sende personlige beskeder til den enkelte bruger tilpasset forholdene på lige netop hans bedrift. Jo mere præcise og relevante regler for alarmer, der sættes op centralt,
jo mere vil FarmTracking kunne hjælpe landmanden med at træffe de bedste management-beslutninger.
Fuldt udbygget forventes det, at en gennemsnitlig landmand kan øge sin økonomiske bundlinje med 2-5 pct.,
hvis han løbende bliver mindet om alle relevante – forudsigelige – opgaver. Eksempelvis kan tidsmæssigt
korrekt opdagelse og bekæmpelse af Septoria i vinterhvede gøre en forskel på 10-20 pct. på nettoudbyttet.
Tidsmæssigt korrekt planteværn giver ikke alene et bedre økonomisk udbytte. Ved en præcis timing, vil det
samtidig være muligt at anvende væsentligt reducerede doseringer af pesticider, hvilket også vil være gavnligt for miljøet.
Note 47. Bæredygtig intensiv svineproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er at sikre, at de faglige forudsætninger for en korrekt miljøvurdering
af svinebrug er til stede og fungerer i beregningssystemer til miljøregulering – både i husdyrgodkendelse.dk
og i regneark til hjælp ved miljøvurderinger. Herunder specielt at sikre, at den bedst mulige viden er til rådighed til at minimere foderets indhold af protein og fosfor, så omkostningerne ved at leve op til miljøkrav bliver
mindst mulige for svineproducenterne.
1. Udvikling af forslag til håndtering af fosfor i anmeldeordninger, som blev implementeret af Miljøstyrelsen i lovgivningen. Herefter publicering af notat om reglerne og udvikling af og publicering af tilhørende regneark
2. Indsamling af foder og produktionsdata til opdatering af husdyrgødningsnormer, opdatering af type 1
korrektionsligninger mm. Publiceret sammen med Aarhus Universitet på deres hjemmeside.
3. Udvikling af regneark til beregning af BAT-krav for ammoniakfordampning og fosfor på svinebrug –
publicering sammen med notat om regler og regneark.
4. Notat om maksimal realistisk fosforreduktion fra svinebrug via fodring, hvis der bliver fosforloft. Indgik som del af rapport på tværs af dyrearter fra SEGES.
5. Arbejdet med opdatering af grundlag for minimering af fosfor, herunder justering af norm for fosfor til
diegivende søer (implementeret i normer) og indsamling af information om nye fytaser.
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6. Sparring med Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen om ny beregningsmodel for husdyrregulering.
7. Brugerservice og foredrag i relation til miljøansøgninger og anmeldelser af udvidelser.
Projektets resultater og effekter:
- Der er indhentet datagrundlag på landsplan omkring fodersammensætning og produktivitet, som er
indarbejdet i beregning af nye normtal for svinegødningens indhold.
- Efter at Miljøstyrelsen har udarbejdet nye lovkrav, er der publiceret notat om reglerne og et regneark
til at beregne udvidelsesmulighederne.
- Der er publiceret et notat om BAT-reglerne og et regneark til beregning af BAT krav for ammoniak og
fosfor på svinebrug.
- Der er indført en ny fosfornorm til diegivende søer tilpasset en ny proteinnorm
- Der er leveret internt baggrundsnotat om fosforreduktionsmuligheder via fodring.
Efterspørgslen fra Biogasbranchen omkring nye normtal for svinegødningens tørstofindhold blev reduceret –
formentlig fordi man bruger det faktisk konstaterede indhold for gylle modtaget på biogasanlæg.
Anvendelse af anmeldeordninger giver mulighed for fuld staldudnyttelse og evt. ændringer i dyregrupper
uden store omkostninger til en egentlig miljøansøgning.
Miljøregulering, hvor staldanlægget bliver godkendt til et bestemt areal i stedet for til en bestemt produktion
af dyr giver mulighed for hele tiden at udnytte anlægget fuldt ud og væsentligt forenklet miljøkontrol. Det
giver dels større indtægt til svineproducenterne og mindre udgifter til kontrol for samfundet – og det forventes
ikke at påvirke miljøbelastningen i forhold til det nuværende system. Hvis der produceres flere dyr fra de
samme anlæg vil miljøbelastningen pr produceret svin reduceres, da belastningen for et anlæg er næsten
uafhængig af antal producerede dyr.
De primære gevinster ved såvel anmeldeordninger vil for svineproducenterne være mulighed for fuld staldudnyttelse - projektet hjælper i processen, så det bliver enklere og hurtigere at anmelde eller lave en almindelig miljøansøgning. For samfundet vil gevinsten være øget produktion i samme anlæg, som giver lavere
miljøbelastning pr produceret svin. Opretholdelse af konkurrenceevne er vigtig for at fastholde arbejdspladser og eksportindtægt.
Det er lykkedes at:
1. Sikre bedre mulighed for at udnytte staldene via anmeldeordninger – og nemmere sagsbehandling
pga. vejledning og regneark
2. Nemmere adgang til at beregne BAT-krav
3. Sikre fremdrift i processen med nye miljøregulering - herunder omlægning af beregningsmodel fra
pr. dyr til pr. m2 nettoareal – og afklaring af de muliges kunst indenfor foderreduktion af fosfor i relation til eventuelle fosforkrav i miljøregulering.
4. Implementering af fosfornorm tilpasset søer med store kuld og høj mælkeydelse via øget proteintildeling.
5. Opdatering af normtal for svinegødning, som giver mulighed for optimal gødskning og korrekte beregninger af ammoniakemission, dels ved miljøansøgninger og dels på landsplan.
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Note 48. Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning
(Gylle-IT)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe merværdi i landbrugserhvervet gennem bedre udnyttelse af kvælstof og fosfor
i husdyrgødning, hvilket samtidigt vil understøtte en bæredygtig vækst i husdyrproduktionen. Formålet er at
udvikle 2 beslutningsværktøjer for fastsættelse af udnyttelsesprocenten i husdyrgødning (Gylle IT-light og
Gylle-IT)
Projektets aktiviteter:
Ap 1. Udarbejdelse af modul til beregning af 1. års virkning af husdyrgødning i Mark Online
I 2015 er den udviklede Gylle-IT Light model, der blev implementeret i Mark Online i 2014, evalueret ud fra
tilbagemeldingen fra planteavlskonsulenterne. Der er pt. Ikke sket nogle tilretninger.
Ap 5. Demonstration af udnyttelsen af kvælstof i husdyrgødning i praksis
Der er gennemført i alt 6 forsøg i vinterhvede med forskellige strategier for tildeling af gylle. 2 forsøg er gennemført i samarbejde med Aarhus og Syddansk Universitet, hvor der er målt ammoniakfordampninger efter
udbringning. I alle forsøg er målt kvælstofoptagelse i kerne og kerneudbytter, og herudfra er udnyttelsen af
kvælstof i husdyrgødning beregnet i det enkelte forsøg.
Ap 6. Formidling samt projektledelse
Der er afholdt et følgegruppemøde med fabrikanter af gylleudstyr, Miljøstyrelsen og planteavlskonsulenter.
Planteavlskonsulenterne er løbende informeret om brugen af Gylle-IT Light, der i 2014 blev implementeret i
gødningsplanlægningssystemet Mark Online, der anvendes til gødningsplanlægning på ca. 80 pct. af det
danske landbrugsareal. Der er løbende udgivet informationer om udnyttelse af husdyrgødning på LandbrugsInfo.
Projektets resultater og effekter:
Implementering af Gylle-IT Light i Mark-Online gødningsplansystemet og opfølgning af dette i 2015 har resulteret i en bedre fastsættelse af udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning i den enkelte mark. Dette er endnu
vigtigere i en situation, hvor undergødskningen udfases i 2016 og 2017. Gennemførelse af markforsøg med
forskellige gylletyper med og uden forsuring af gylle har resulteret i, at fastsættelsen af markeffekten af forskellige gylletyper bliver mere sikker og kan dokumenteres bedre overfor landmænd. Desuden er merudbytte
for forsuring af gylle bestemt mere sikkert under forskellige forhold, og det kan vises, at dette merudbytte er i
niveauet 1-2 hkg pr. ha. Med ammoniakmålinger gennemført af Syddansk Universitet i samme forsøg, som
hvor der bestemmes udbytte, demonstreres tydeligt effekt af gylletype og forsuring.
Implementeringen af Gylle IT Light i et udbredt gødningsplanlægningssystem sikrer, at landmændene direkte
får adgang og nytte af resultater og model. Det vil sikre, at fastsættelsen af restbehovet for handelsgødning
bliver bedre, og der kan produceres mere afgrøde pr. kg tilført kvælstof. Bedre gødningsplanlægning er en
form for bedre management, hvor der tages større hensyn til de individuelle forhold i marken.
Det primære resultat er større fokus på ammoniakudledning ved at tilpasse udbringningsteknologien. Dette
giver også en lavere kvælstofudvaskning, da markens behov for kvælstof rammes mere præcist. Samtidig får
landmanden en økonomisk fordel af det i form af højere udbytte eller evt. en sparet udgift til handelsgødning.
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Note 49. Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
(SubCows)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var: 1) at udnytte den nye viden fra genomisk selektion til at etablere økologiske avlslinjer
på basis af de eksisterende malkeracer, 2) at anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion
både på basis af dyr med specielle genetiske egenskaber og på basis af dyr fra de oprindelige danske
kvægracer.
Projektets aktiviteter:
Projektet udføres med teoretiske avlsplansimuleringer samt med afprøvning af anbefalinger i praksis. Dette
foregår i tre arbejdspakker:
AP 1: Udarbejdelse af avlsmål og genomiske avlsplaner for økologiske linjer af malkeracerne Holstein, Nordisk Rød og Jersey
En væsentlig aktivitet i AP 1 er at udarbejde et beslutningsgrundlag for indførelse af økologiske linjer for de
tre malkeracer. Det har i 2015 foregået med følgende aktiviteter:
- Definition af økologiske avlsmål for racerne. Aktiviteten er gennemført ved at inddrage økonomiske
vægte beregnet i det igangværende "Den Optimale Ko" samt ved at undersøge landmandspræferencer. De økonomiske vægte i de økologiske avlsmål er beregnet ved hjælp modelsimuleringer.
Disse beregninger viste mod forventning, at der skal lægges mere vægt på ydelsesegenskaber i den
økologiske produktion, hvis der alene fokuseres på produktionsøkonomi. Efterfølgende er der gennemført en brugerundersøgelse med spørgeskema til samtlige økologiske mælkeproducenter. Via
en intensiv opfølgning blev der opnået en svarprocent på 50. Undersøgelsen viste, også mod forventning, at de økologiske producenter ønsker endnu mere vægt på ydelsesegenskaberne.
- For at kvalificere beslutningsgrundlaget bedst muligt blev det besluttet at lave en tilsvarende spørgeundersøgelse til alle konventionelle mælkeproducenter for at se, om de også vægter mælkeydelse
højt. Vi fik godt 400 konventionelle svar ind.
- Der er nedsat en brugergruppe med syv repræsentative økologiske mælkeproducenter. Brugergruppen har afholdt et møde, hvor resultaterne fra modelsimuleringerne og fra spørgeundersøgelsen
med de økologiske mælkeproducenter blev drøftet.
AP 2: Udvikle økologiske linjer med en sundhedsfremmende fedtsyreprofil og demonstrere praktiske koncepter til produktion af specialprodukter baseret på genetiske forskelle på egenskaber, f.eks. en sundhedsfremmende fedtsyresammensætning
- De sundhedsfremmende fedtsyreprofiler i mælk er defineret og drøftet på projektmøder.
- Der er fra september 2015 indsamlet og målt 11 fedtsyrefraktioner i samtlige mælkeprøver fra alle
ydelseskontrollerede køer i Danmark.
AP 3: Beskrivelse af mulighederne for økologisk nicheproduktion baseret på oprindelige danske racer og
udarbejdelse af planer for dette.
- 20 kvier fra gamle husdyr-/malkeracer er opkøbt og flyttet til 5–6 økologiske malkekvægbesætninger.
- Arbejdet med at udvikle avlsprogrammer for gamle danske husdyrracer er påbegyndt.
- Indsamling mælkeprøver og karakteristika af mælken er påbegyndt.
Projektets resultater og effekter:
- Konferenceoplæg til EAAP i Warszawa, Polen (fra 31. august til 4. september 2015).
- Der er i fagtidsskrifter publiceret to artikler om resultater fra to spørgeskemaundersøgelser om landmandspræferencer i forhold til vægtning af egenskaber i avlsmål.
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Fra september 2015 er der indsamlet og målt 11 fedtsyrefraktioner i samtlige mælkeprøver fra alle
ydelseskontrollerede køer i Danmark.
Der er opkøbt og flyttet 20 kvier fra gamle husdyr-/malkeracer til 5-6 økologiske malkekvægbesætninger.

Den potentielle økonomiske værdi ved at have køer med specifikke økologiske egenskaber forventes at
kunne blive på 300 kr. pr. ko når projektets resultater er fuldt implementeret. Virkningerne vil blive opnået
gennem en direkte effekt af øget avlsfremgang for de funktionelle egenskaber, fx sundhed, frugtbarhed og
levetid samt forbedret fedtsyresammensætning i mælkeprodukter.
Projektet vil generere vigtig ny viden om variationen i mælkekvalitetsegenskaber i de nuværende og oprindelige danske malkeracer, og evaluere hvorvidt mælken fra specifikke køer besidder særlige teknologiske
egenskaber og har en sundhedsmæssig værdi, der adskiller den fra mælk fra den gennemsnitlige ko. Sidstnævnte kan resultere i en dokumenteret merværdi af mælken. Det økologiske marked kan dermed forsynes
med nye mejeriprodukter, og efterspørgslen efter økologiske mejeriprodukter vil potentielt øges på det nationale marked såvel som på eksportmarkedet.
Særlige økologiske avlslinjer tilpasset de økologiske produktionsforhold vil fastholde og, måske endda også,
styrke den økologiske produktions troværdighed.
Note 50. RAMP - Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge dyrkningssikkerheden for hvede og triticale i forhold til problemer med sygdommen gulrust. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitet (AU), hvilket sikrer, at der hele
tiden arbejdes med identificerede racer af gulrust, så det præcist vides hvilke racer, der volder problemer i
hvilke sorter.
Projektets aktiviteter:
Projektets målsætning sikres ved gennemførelse af tre arbejdspakker (AP). SEGES deltager kun i AP 3.
AP 3. Retningslinjer for sikker økologisk dyrkning af kornarterne hvede og triticale
Her er fokus særligt på demonstration af dyrkningsteknikker, der er testet i AP 2 samt formidling af resultater
fra projektet til konsulenter og landmænd i Danmark.
I 2015 er der gennemført seks demonstrationer, hvor det undersøges, om effekten af nogle af de faktorer
(plantetæthed og kvælstofniveau i planten), der er redegjort for i AP 2, kan dokumenteres i praksis:
- Betydningen af plantetæthed demonstreres i vintertriticale, med tre udsædsmængder (200, 400 og
600 pl/m2) i kombination med forskellige tre rækkeafstande, nemlig 12,5, 25 og 37, 5 cm.
- Betydningen af forskellige gødnings-/kvælstofstrategier i både hvede og triticale med kombinationer
af kvælstofniveau og tildelingstidspunkt.
Der er sket en løbende formidling af resultaterne og anbefalinger af projektets resultater i form af artikler i
fagblade, artikler på LandbrugsInfo samt i ”Oversigt over Landsforsøgene”. Desuden er resultaterne formidlet ved markdemonstrationer.
Projektets resultater og effekter:
Projektets resultater vil kunne minimere risikoen for ødelæggende angreb af gulrust i økologisk triticale og
hvede gennem to tiltag.
1. Tidlig varsling om modtageligheden i forskellige sorter af triticale og hvede overfor forskellige gulrustracer.
2. Udvikling og dokumentering af forskellige dyrkningstiltags effekt overfor gulrust.
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Kontrol med eller minimering af risikoen for store tab ved gulrustangreb i hvede og triticale giver en bedre
produktionsøkonomi i marken, samt en bedre udnyttelse af de tilførte næringsstoffer.
Note 51. DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at skabe en tværvidenskabelig forskningsalliance, som vil identificere barrierer og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jordbruget. Der fokuseres på følgende løsningsscenarier:
1. Nye produktionskæder med en mere effektiv N-udnyttelse og recirkulering.
2. Geografisk målrettede tiltag, baseret på intelligent management og planlægning.
3. Nye forbrugsmønstre medførende ændret arealanvendelse og N-kredsløb.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. Udvikling af en national N-model for perioden 1990–2010, hvor der er stor fokus på input, output
og tab.
- Identificere og kvantificere kvælstofstrømme på nationalt og regionalt niveau for hermed at skabe
rammer for debat og beslutninger om kvælstofregulering.
- Metodeudvikling af model og efterfølgende scenarieberegning ved forskellige udviklinger i landskabet.
Aktiviteter 2015
Der er arbejdet videre med udviklingen af et nationalt N-budget i samarbejde med alliancens hollandske
kolleger. Med deres beregningsmetode (også med dansk inputdata), får vi en nitratudvaskning, som ligger
på cirka det halve af det, som den danske metode finder frem til. P.t. har vi et samarbejde med GEUS om at
regne på deres (delvist landsdækkende) nitratkoncentrationsmålinger for at lave et groft estimat af udvaskning til sammenligning.
Endvidere er landsdækkende scenarie forberedt.
Aktivitet 2. Fokus på N i forskellige oplande og udvikling af scenarier for udviklingen og deraf følgende effekt
på N.
Der arbejdes med kvælstof i 6 pilotområder, og der gås mere i dybden med fordele og ulemper ved de forskellige typer af scenarier i værkstedsområder. Der ses f.eks. på effekten af målrettede tiltag i de konkrete
områder. Der ses samtidig på afledte miljøeffekter ved tiltagene.
Aktiviteter 2015
2. runde af scenarie-workshops i værkstedsområder med lokale aktører er startet op. Der arbejdes videre
med disse i 2016. Vi har udarbejdet 2. generations scenarier for de enkelte områder, som præsenteres på
møderne.
For at understøtte en helhedsorienteret tilgang har vi arbejdet med effekter på økosystemet.
Aktivitet 3. Managementstrategier og scenarier for omkostningseffektiv udnyttelse af kvælstof og reduktion af
tab.
Undersøge eksisterende og potentielle nye virkemidler, herunder hvordan man med forskellige reguleringsmetoder kan motivere til samarbejde om løsninger f.eks. indbyrdes mellem landmænd, men også mellem
landmænd og myndigheder i områderne.
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Aktiviteter 2015
Der er arbejdet med reguleringsmetoder, der kan motivere til samarbejde, bl.a. har vi set meget på en
governance-model, der indbyder til mere reel involvering af aktører i landskaberne. I tilknytning hertil har vi
bidraget til udvikling af en landskabsmodel til afprøvning og udvikling af forskellige reguleringsmekanismer.
Aktivitet 4. Uddybning af hvor i cyklus der er kritiske N-tab.
Denne aktivitet dækker over en række delprojekter, der søger at afdække videnshuller på kvælstofområdet.
Der er identificeret 7 delprojekter: (1) Forbedret recirkulering fra byer til land. (2) Hvordan værdisættes kvælstofeffekter i miljøet? (3) Hvordan forbrugernes valg påvirker kvælstofeffektiviteten? (4) Kvælstof i vandmiljøet – hvordan kan man optimere kvælstofeffektiviteten i et opland? (5) Tjenesteydelser fra økosystemer –
f.eks. tjenesteydelsen ”rent drikkevand”. (6) Værdisætning af omgivende miljø. (7) Sundhedsaspekter ved
kvælstof.
Aktiviteter 2015
Der er arbejdet videre med de 7 delprojekter i forskellig post.doc- og ph.d.-studier. Studierne og deres resultater anvendes løbende i øvrige aktiviteter i alliancen.
Aktivitet 5. Formidling og dialog på lokalt, nationalt og internationalt plan (SEGES er hovedansvarlig for denne aktivitet)
Denne aktivitet dækker dels over mere traditionel formidling af alliancens arbejde og dens resultater, dels er
der med aktiviteten lagt op til en reel involvering af alliancens mange interessenter via diverse aktiviteter,
hvor interessenterne bl.a. får indflydelse på scenarieudviklingen.
Aktiviteter 2015
Formidlingsaktiviteten har været høj. Der har været løbende været formidling via hjemmeside, via artikler og
via diverse identificerede arrangementer lokalt, nationalt og internationalt jf. kommunikationsstrategi og plan. Løbende har der været tæt dialog med interessenter for at sikre synergi mellem alliancens deltagere og
interessenter.
Afholdelse af de første møder i 2. runde scenarie-workshops i værkstedsområder med lokale aktører i samarbejde med forskere, der arbejder i aktivitet 2.
Konkret er der bl.a. leveret indspil til, hvordan man i den målrettede regulering kan optimere kvælstofudnyttelsen ved at tænke på tværs af bedrifter (oplandsbaseret tilgang). Dette er bl.a. sket ved at alliancen har
præsenteret oplandstilgang på Partnerskabsmøde om Målrettet regulering.
Der er leveret indspil til nye virkemidler, baseret dels på indspil fra de lokale workshops, dels på modelvurderinger af effekten foretaget af forskerne. Disse er bl.a. givet videre til beslutningstagere ifm. workshop i marts
2015.
På lokale workshops og ifm. løbende dialog med lokale case-områder har vi bidraget til at der er skabt dialog mellem landbrug, kommuner og virksomheder om, hvordan man ved at spille sammen kan finde løsninger, der sikrer bedre vilkår for landbruget, samtidig med at der også sikres et godt vandmiljø.
Aktivitet 6. Syntese og management af projektet
Denne aktivitet dækker dels over mere traditionel ledelse af projektet. Herudover er der i denne aktivitet en
samling og syntese af det arbejde, der finder sted med scenarier i øvrige aktiviteter.
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Aktiviteter 2015
Projektmøder og rapportering.
Afholdelse af en national workshop om løsningsscenarier.
Projektets resultater og effekter:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- SEGES har primært koncentreret sig om 3 fokusområder i 2015:
- Udvikling af en Landskabsmodel, som er et GIS-baseret program, hvis formål er at give landmænd
og konsulenter overblik over, hvilken kvælstofeffekt ændringer i sædskiftet og brug af virkemidler har
for et opland. GIS-programmet er udviklet som et kommunikationsredskab mere end en facitliste. Se
evt. http://dnmark.org/?p=2291
- Afholdelse og deltagelse af en 1. runde workshop (i området ved Aalborg SV)
- Afholdelse og deltagelse i 2. runde workshops i lokale områder, hvor Landskabsmodellen afprøves.
- Drift og opdatering af www.dnmark.org hvor egenproducerede nyheder, nyhedsbrev, arrangementer
og indlæg i dagspressen er publiceret.
- Deltagelse i konferencer, oplæg og indlæg.
- Videre arbejde med vandforvaltning i samspil med alliancens medlemmer.
dNmark-alliancen har mange berøringsflader i forhold til den intelligente udnyttelse af kvælstof. Hvis man
tager udgangspunkt i den føromtalte Landskabsmodel, så er det klart, at landmanden og evt. rådgiverne får
lettere adgang til viden om, hvad f.eks. sædskifte og implementeringen af intelligente virkemidler betyder for
udvaskningen af kvælstof på oplandsniveau. Denne viden kan man benytte til at forbedre anvendelsen af
ressourcerne.
Større fokus på kvælstof som ressource og en bedre viden herom i alle led, vil alt andet lige bidrage til en
bedre næringsstofudnyttelse på landbrugsarealerne. En bedre ressourceudnyttelse vil være til gavn for erhvervet, ligesom en forbedret og mere målrettet indsats i forbindelse med kvælstofregulering også vil give
færre unødige omkostninger for erhvervet.
Bedre næringsstofudnyttelse vil bidrage til en reduceret udvaskning fra landbrugsarealerne – og ved at tænke sammen med andre hensyn som f.eks. tanker om grøn energi, klimatilpasning etc., er der potentialer for,
at man får en mindre udledning af næringsstoffer til sårbare recipienter.
Note 52. INNO+ Future Cropping
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
I Future Cropping partnerskabet deltager virksomheder (Agro Intelligence, Yara, Novozymes, Ejlskov, Orbicon, Rambøll, Foss og Agro Business Park), universiteter/vidensinstitutioner (Aarhus Universitet, Københavns Universitet og GEUS), GTS (AgroTech) og SEGES. Projektets ledes af SEGES og har et samlet budget er på i alt 99,99 mio. DKK over 5 år. Heraf finansieres halvdelen af partnerskabets budget via Innovationsfondens udbud til INNO+ samfundspartnerskaber.
Det overordnede formål med Future Cropping er via ny teknologi og innovative løsninger at bidrage til at øge
planteproduktionen pr. ha, samtidig med at belastningen af miljøet reduceres. Partnerskabet vil nå dette mål
ved at integrere de stigende mængder af data, som opsamles i moderne landbrugsmaskiner og miljøteknologier, og omsætte disse til intelligente og effektive løsninger. På kort sigt vil de udviklede, intelligente teknologier og løsninger kunne anvendes til præcisionsdyrkning, og på længere sigt er målet, at disse vil kunne
indgå i en differentieret miljøregulering.
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Promilleafgiftsfondens bevilling har derfor til formål at sikre den nødvendige medfinansiering, som gør det
muligt, at SEGES kan deltage i Future Cropping.
I 2015 har de gennemførte aktiviteter primært fokuseret på at give praksisrelevant indspil og faglig sparring
til detailplanlægning og igangsætning af Future Cropping partnerskabets aktiviteter. Foruden selve projektledelsen deltager SEGES direkte i 4 ud af 6 konkrete udviklings- og innovations arbejdspakker (WP):
WP4. Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering udvikler teknologier og værktøjer til stedsspecifik,
optimeret jordbearbejdning og såning baseret på informationerne fra store datamængder. Endvidere udbygges kendskabet til f.eks. effekten af jordbearbejdning på jordens struktur.
WP5. Intelligent og bæredygtig gødskning udvikler platforme til måling af eksempelvis kvælstof- og fosforindhold, akkumuleret biomasse og afgrødevækst. Efterfølgende integrereres disse platforme i eksisterende
og nye gødningsplatforme med forskellige styresystemer.
WP7. Intelligent afgrødemonitering og planteværn udvikler et integreret planteværns- og moniteringssystem
til stedspecifik kortlægning af problemområder i marken og bekæmpelse af ukrudt.
WP9. Differentieret N-regulering og drænfilterteknologier fremmer grundlaget for en ny og omkostningseffektiv, målrettet regulering af kvælstof baseret på (i) udvikling af et nyt, innovativt instrument til kortlægning af
geologi og redox-interface, (ii) radar til kortlægning af drænrør, (iii) udvikling af oplandsmodeller og (iv) nye,
innovative drænfilterteknologier til målrettet fjernelse af næringsstoffer.
SEGES har i projektet gennemfør nedenstående konkrete aktiviteter:
- SEGES medarbejdere har deltaget i arbejdsgrupper, Kick-off mødet og projektmøde
- Start-møde afholdt den 30. juni 2015 i Vissenbjerg med deltagelse af ca. 47 personer
- 2 dages projektmøde afholdt på Nyborg Strand den 23-24. november 2015 med deltagelse af 52
personer første dag og ca. 50 personer anden dag.
- Projekthjemmeside er under udarbejdelse.
- Artikler på LandbrugsInfo:
o Madsen KH (2015) Future Cropping projektet om differentieret dyrkning går i gang nu!
Landbrugsinfo den 15-6-2015.
https://projekter.vfl.dk/Projekter/Promilleafgiftsfonden/2015/innoplus_future_cropping_3659/
Sider/Future-Cropping-projektet-om-differentieret-dyrkning-gaar-i-gang-nu_pl_15_2239.aspx
o Pedersen B (2015) Video: Henrik Høegh fortæller om fremtidens landbrug. LandbrugsInfo
den 30-11-2015.
https://projekter.vfl.dk/Projekter/Promilleafgiftsfonden/2015/innoplus_future_cropping_3659/
Sider/Kan-satelitter-anvendes-indenfor-landbruget_pl_15_2481.aspx
o Hørfarter R (2015) Kan satellitter anvendes indenfor landbruget.
https://projekter.vfl.dk/Projekter/Promilleafgiftsfonden/2015/innoplus_future_cropping_3659/
Sider/Kan-satelitter-anvendes-indenfor-landbruget_pl_15_2481.aspx
o Madsen KH (2015) Future Cropping: En ny stor dansk satsning inden for planteproduktion.
Artikel i Mark dec. 2015, særnummer om teknik.
Projektets resultater og effekter:
SEGES medarbejdere har deltaget i arbejdsgrupper inden for Future Partnerskabet, med det formål, dels at
sikre den landbrugsrelevant tilgang i projektet, og dels at sikre, at nye landbrugsrelevante resultater inden for
arbejdspakkerne vil blive formidlet til og implementeret i landbruget.
Projektet er ca. ½ år forsinket, og der forestår derfor en del projektplanlægning, ligesom markaktiviteter
grundet den sene start ikke har kunnet gennemføres.
- Detailplanlægning af aktiviteter er ikke tilendebragt grundet den sene projektstart
- Deltagelse i forsøgs-/demoaktiviteter har ikke kunnet gennemføres grundet den sene projektstart
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Future Cropping har som overordnet mål at øge afgrødeudbytterne og sikre dokumentation af dyrkningshistorik mm. ved hjælp af præcisionsjordbrugsmetoder og udnyttelse af de mange datakilder, det efterhånden
vil være muligt at opsamle fra sensorer, traktorcomputer mm. samt at sammenkæde disse data med datakilder udefra, som jordbundskort, klimadata, satellit data etc. Partnerskabet primære gevinster inden for det
dyrkningstekniske område forventes derfor i høj grad at komme primærproducenterne til gode.
Note 53. Videnskabelige veje til udvikling af den økologiske produktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At videreudvikle økologisk landbrugsproduktion sådan, at den økologiske produktion fremover vil være en
bæredygtig vej for de danske landmænd. Projektets formål var således at understøtte de væsentligste udviklingspunkter for dansk økologisk landbrug, og dermed løfte økologisk landbrug videre ind i fremtiden. Hovedfokus i nærværende projekt er således at udvikle og demonstrere den nyeste viden fra det økologiske forskningsprogram Organic RDD2.
Projektets aktiviteter:
Konkret har projektet bidraget til at understøtte SEGES Økologis andel i nogle af de forskningsprojekter, der
er bevilget under Organic RDD2, GUDP og Core Organic II. Projekterne udføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU) som de væsentligste samarbejdspartnere. SEGES
deltager i projektgrupperne og sikrer den praktiske vinkel. Indenfor nogle af områderne står SEGES for at
udføre demonstrationsaktiviteter som f.eks. de økologiske markforsøg, projektledelse og formidling.
De konkrete projekter, der er en del af afrapporteringen af denne genbevilling gennemgås herunder med
angivelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2015.
Multiplant (Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion): I projektet Multiplant har
SEGES Økologi i 2015 bidraget til arbejdspakken, der omhandler markforsøg og demonstration. Markforsøg
som er anlagt i samarbejde med Aarhus Universitet i 2014. Markforsøget handler om udlæg under dæksæden vårbyg, der er i 2015 høstet regulært for første gang. Sammen med AU udvikles særlige slætstrategier
til dyrkning af grønne afgrøder til protein- og energiproduktion. I den sammenhæng har SEGES været i dialog med landmænd og konsulenter. I 2015 er der gennemført markvandringer på Foulum, med projektgruppen, samt hos den økologiske forsøgsvært hvor landmænd konsulenter og forsker deltog.
Multichick (Diversitet og spisekvalitet af økologiske slagtekyllinger)
Projektets overordnede formål er at bidrage til øget vækst i den økologiske fjerkræproduktion via en revurdering af produktionssystemerne. Dette skal medvirke til at sænke prisen på økologisk kylling. SEGES er ansvarlig for Arbejdspakke 2, der vedrører den eksisterende økologiske kyllingeproduktion. I 2015 handlede
arbejdet om at beskrive den aktuelle produktion og dens muligheder og svagheder, samt de muligheder der
er for at øge produktionens bæredygtighed endeligt igangsættes. Derudover blev de planlagte to boksforsøg
sat i gang. I forsøgene testes nye genetiske typer af økologiske slagtekyllinger og dels to vinterfodringsstrategier.
I 2015 har arbejdet med at beskrive den aktuelle produktion og dens muligheder og svagheder været gennemført, samt de muligheder der er for at øge produktionens bæredygtighed endeligt. De første resultater vil
blive udbredt og formidlet i 2016. Hvorfor arbejdet i 2015 primært har bestået i udviklingsaktiviteter og dataindsamling.
KlØko (Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter)
Projektets formål var at forbedre økonomien hos økologiske mælkeproducenter ved at sikre højere udbytte
og proteinudbytte i kløvergræs dyrket på de økologiske ejendomme. DLF Trifolium er samarbejdspartner i
projektet. I 2015 er der udvalgt 18 rødkløver- og 18 hvidkløversorter med forskellig tidlighed i forårsvækst.
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Disse sorter er sået i forsøg med fire gentagelser hos to økologiske landmænd. Forsøget er tilset i løbet af
vækstsæsonen, og der er lavet registreringer i efteråret. I 2016 vil der blive høstet forsøgsmæssigt.
MixBar (Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger)
SEGES opgaver er at lave udviklingsaktiviteter i dette projekt. Det betyder planlægning og igangsætning af
forsøgene. Projektet arbejder med at udvikle og afprøve robuste sortsblandinger af blandt andet vårbyg. De
skal således testes i forsøg, der blev gennemført første gang i 2015. I 2015 er der således gennemført indledende forsøg med 25 vårbygsorter på Københavns Universitet. Der har været markvanding for økologiske
konsulenter i forbindelse med Økologiske Feltdage. Registreringerne af sorterne er blevet vurderet og på
baggrund af disse bliver der til 2016 lavet sortsblandinger, som bliver lagt ud i økologiske sortsforsøg hos
SEGES.
Cobra: Cobra er et projekt under Core Organic II, der handler om økologisk planteforædlings aktiviteter. Projektet afsluttes i første kvartal 2016.
I 2015 har SEGES Økologi været arrangør af to internationale arrangementer, en workshop i Freising, München i juni og to dages slutkonference i forbindelse med Økologikongres på Vingsted hotel og konferencecenter i november. Desuden har der været deltagelse i projektmøder og øvrige møder om forædling og lovgivning. Der er lavet PowerPoint præsentationer af case studie, forretningsmodeller, lovgivning og markedet
for såsæd, og der er skrevet til COBRA og ISOFAR nyhedsbrev. Derudover er der indsamlet viden om forædling af bælgsæd og viden om forædlingsinitiativer, som vil blive formidlet i 2016. Derudover er der indsamlet bidrag fra partnere i arbejdspakke 4 om socioøkonomi og lovgivning vedr. økologisk forædling til en
folder, som udkommer i 2016.
Projektets resultater og effekter:
I 2015 har forsknings- og udviklingsprojekterne været under videre gennemførelse, der er gennemført forsøg, indsamlet data og afholdt workshops/konferencer.
Multiplant (Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder I økologisk planteavl)
I 2015 har SEGES Økologi været i dialog med landmænd og konsulenter. I 2015 er der gennemført markvandringer på Foulum, med projektgruppen, samt hos den økologiske forsøgsvært hvor landmænd konsulenter og forsker deltog.
Multichick (Diversitet og spisekvalitet af økologiske slagtekyllinger):
I 2015 har arbejdet med at beskrive den aktuelle produktion og dens muligheder og svagheder været gennemført, samt de muligheder der er for at øge produktionens bæredygtighed endeligt. De første resultater vil
blive udbredt og formidlet i 2016. Hvorfor arbejdet i 2015 primært har bestået i udviklingsaktiviteter og dataindsamling.
KlØko (Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter):
I 2015 er der udvalgt 18 rødkløver- og 18 hvidkløversorter med forskellig tidlighed i forårsvækst. Disse sorter
er sået i forsøg med fire gentagelser hos to økologiske landmænd. Forsøge er tilset i løbet af vækstsæsonen, og der er lavet registreringer i efteråret.
MixBar (Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger):
I 2015 er der gennemført indledende forsøg med 25 vårbygsorter på Københavns Universitet. Der har været
markvanding for økologiske konsulenter i forbindelse med Økologiske Feltdage. Registreringerne af sorterne
er blevet vurderet og på baggrund af disse bliver der til 2016 lavet sortsblandinger, som bliver lagt ud i økologiske sortsforsøg hos SEGES.
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Cobra:
I 2015 har SEGES Økologi været arrangør af to internationale arrangementer, en workshop i Freising, München i juni og to dages slutkonference i forbindelse med Økologikongres i november. Deltagelse i projektmøder og øvrige møder om forædling og lovgivning. Der er lavet PowerPoint præsentationer af case studie,
forretningsmodeller, lovgivning og markedet for såsæd, og der er skrevet til COBRA og ISOFAR's nyhedsbrev. Derudover er der indsamlet viden om forædling af bælgsæd og viden om forædlingsinitiativer, som vil
blive formidlet i 2016. Derudover er der indsamlet bidrag fra partnere i arbejdspakke 4 om socioøkonomi og
lovgivning vedr. økologisk forædling til en folder, som udkommer i 2016.
Projektets delopgaver målretter sig mod, at der med anvendelse af den nye viden og nye teknologier koblet
med en forbedret management kan opnås forbedrede resultater i økologisk landbrug. Der frembringes ny
viden, der kan øge dyrevelfærd og økologisk kyllingekødkvalitet, øge viden og praktiske forhold omkring
kløvergræsproduktionen. Økologiske planteforædlingsaktiviteter og indkredsning af højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion.
Nye teknologier og produkter, anvendelse af eksisterende viden på en ny og effektivere måde og ved at
sikre bedre dyrevelfærd, kødkvalitet og kvalitet i plantematerialet, er der potentiale for både at forbedre erhvervets økonomiske konkurrencedygtighed, samtidig med en miljømæssig gevinst.
Der er ikke sket noget uventet i denne fase. Der er genereret resultater og indsamlet viden, der vil danne
grundlaget for udvikling af ny teknologi, nye værktøjer og ny viden, der kan fremme den økologiske landbrugsproduktion.
Note 54. Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder (RowCrop)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
RowCrop vil udvikle, evaluere og demonstrere et nyt rækkedyrkningssystem, der udnytter den seneste udvikling inden for kamerastyret rækkedyrkningsudstyr, ved effektivt at integrere traditionelle landbrugsafgrøder
med rækkedyrkning af efterafgrøder og målrettet ukrudtsbekæmpelse. RowCrop vil udvikle det videnskabelige grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for
dyrkning af mere produktive N-fikserende efterafgrøder til øget N forsyning af afgrøderne.
Projektets aktiviteter:
Fonden har medfinansieret WP4.
Arbejdspakke 4. Demonstration af rækkedyrkningssystemer
Der er i 2015 gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt økologiske landmænd for at klarlægge udfordringer og barriere for implementering af effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse. For at øge værdien af undersøgelsen vil der blive indsamlet yderligere svar i 2016.
I seks økologiske marker er der lavet registreringer af effekten af landmandens ukrudtskontrol i forhold til
ubehandlet og håndluget. Der er målt udbytte i de forskellige behandlinger.
Der er gennemført tre markforsøg med såning af forskellige arter af efterafgrøder efter hhv. 1, 2 og 3 radrensninger i vårhvede. Eftervirkning efter efterafgrøderne vil blive målt i 2016.
Der er hos to økologiske landmænd gennemført radrensning i stub efter høst med landmændenes maskiner
for at afprøve mulighederne i praksis og vurderer behovet for ændringer af maskinger og skær.
Der er afholdt en temadag på Foulum (AU) med fokus på mekanisk ukrudtsbekæmpelse, dette skete i samarbejde med projektet OptiMek. Ligeledes i samarbejde med OptiMek er der afholdt en workshop i forbindelse med Økologikongres 2015.
Der er afholdt økologiske feltdage for økologikonsulenter og landbrugsskolelærere på Flakkebjerg (AU) og
Højbakkegård (KU). Resultater fra projektet vil blive præsenteret på Plantekongres 2016.
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Projektets resultater og effekter:
Projektet indeholder en forskningsdel som forestås af AU og KU, hvorfor der vil komme videnskabelige resultater ud af projektet. Denne del af projektet er ikke medfinansieret af fonden, men SEGES har til opgave at
sikre formidling og implementering af alle dele af projektet. Der vil i projektet blive dokumenteret ny viden om
rækkedyrkning og dyrkning af efterafgrøder i et rækkedyrkningssystem. Denne viden kommer både fra
forskningen og SEGES aktiviteter i WP4.
Øgede og mere stabile udbytter i den økologiske planteavl og bedre kontrol med ukrudt vil medføre øget
ressourceudnyttelse. I økologien er der en modsætning mellem en effektiv ukrudtskontrol og en sikker etablering af efterafgrøder. Dyrkningssystemet i RowCrop udnytter at der kan gennemføres ukrudtskontrol helt
frem til medio juni, samtidig med at det er muligt at etablerer en efterafgrøder, som når at gro til efter høst.
Endvidere er der mulighed for yderligere ukrudtsbekæmpelse ved radrensning af stub mellem rækkerne af
efterafgrøde. Herved opnås bedre ressourceudnyttelse gennem højere markudbytter baseret på bedre kontrol med ukrudt og større effekt af veletablerede efterafgrøder.
Forbedring af udbytterne vil medføre en øget fjernelse af næringsstoffer med afgrøden, samtidig vil effektive
efterafgrøder være med til at sikre en lavere udvaskning.
Økologisk planteavl er afhængig af øgede udbytter for at kunne bibeholde konkurrenceevnen overfor den
konventionelle produktion. Dyrkningssystemet vil være med til at give en mere robust planteproduktion.
Note 55. NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet er bevilget støtte fra Det Strategiske Forskningsråd, og formålet er at udvikle nye tekniske løsninger til at høste og så ålegræsfrø samt at anvende og teste de udviklede storskalaløsninger i forsøg under
forskellige forhold med henblik på at genetablere ålegræs i kystnære områder.
Projektets aktiviteter:
SEGES er ansvarlig for koordinering og gennemførelse af WP 5 og for projektets hjemmeside.
Det samlede projekt indeholder følgende:
WP 1: Frøhåndteringsteknikker til restaurering, udvikling og test i lille skala i laboratoriet.
WP 2: Efterfølgende potentielle restaureringsteknikker testes ved små til moderate skalaer i pilotområdet.
WP 3: Generering af viden om betydningen af klimaeffekter til brug i modellerne.
WP 4: Udvikling af modeller til at identificere egnede områder til restaurering samt prognoser for restaureringssucces.
WP 5: I hele forløbet overføres viden til denne arbejdspakke, hvor partnerne vil udvikle teknikkerne til anvendelse i stor skala.
WP 6: Cost-benefit-analyser af de foreslåede restaureringsindsatser og værdier af de økosystemtjenester,
som ålegræs måtte medføre.
I WP 5 vil tekniske løsninger for storskala ålegræsrestaurering blive udviklet og testet af erhvervspartnere i
samarbejde med de videnskabelige partnere. Metoderne til storskalaanvendelse af restaureringsmetoder vil
blive udviklet i udvalgte områder af danske fjorde indeholdt i følgende aktiviteter:
- Udvikling af kommerciel ålegræshøstmaskine
- Udvikling af ålegræsfrøsortering og opbevaring til kommerciel brug
- Udvikling af såteknikker til kommerciel brug
- Udvikling af såteknikker til kommerciel brug, hvor stressfaktorer negativt påvirker spiringsevnen
- Overvågning af ålegræsudvikling og tilhørende økosystemfunktioner
- Teknisk beskrivelse af retningslinjer og brugermanualer.
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Aktiviteter i 2015
Frø, høstet 2014, er i 2015 blevet evalueret ved spiringsforsøg under kontrollerede forhold og ved såning
med maskine i et demonstrationsområde (Odense Fjord). På baggrund af erfaringerne fra 2014 er høstmaskine og frøseparationsteknikker blevet videreudviklet. Frøsepareringsteknikken er efter 2015 udviklet til et
stadie hvor den er anvendelig i stor skala. Den første høstmaskine, som blev bygget havde ikke tilstrækkelig
kapacitet, mens næste høstmaskine kun designmæssigt er udviklet til stor skala. Grundet ressourcemangel i
projektet går bygning af høstmaskine i storskala kun langsomt frem og er ikke afsluttet i 2015. Høst af frø er
sket manuelt, men en fortsat forståelse for slåningsteknik og udvælgelse af optimale sites har medvirket til
en øgning af høstet frømængde fra 2 liter i 2014 til 15 liter i 2015. Såmaskine er testet og konceptet for maskinel såning er udviklet.
Hvad angår ekstern kommunikation, så er der sket en fortsat kontinuerlig opdatering af projektets hjemmeside. Der har været positiv kontakt med kommuner. Indlæg bl.a. for Miljøministeren. Omtale i landdækkende
medier, video mv.
Projektets resultater og effekter:
Det væsentligste nye og dokumenterede delresultat for 2015 er udvikling og test af såmaskine, der betyder,
at de høstede frø kan sås i havbunden i stor skala med langt større mulighed for succesfuld spiring end ved
almindelig spredning af frø på havbunden.
Et nyt design er udviklet, men grundet de anvendte midler på den første maskine, er der således udfordringer med at finde tilstrækkelige midler i WP5 til at få bygget den nye maskine. Dette ventes ske i 2016.
Mere robuste fjorde vil betyde, at næringsstofreduktionsbehovene vil blive mindre. Det vil medvirke til, at
flere landmænd kan gøde efter planternes behov.
Foruden at forbedre rammevilkårene for landmænd vil reetablering af ålegræs have en direkte gavnlig virkning på miljøtilstanden i marine områder. Dertil kommer en kaskade af afledte effekter. Flere fugle, fisk, mere
biodiversitet mv. Ålegræs vil desuden optage CO2 som en skov og opbygge CO2 lager. Bedre kystbeskyttelse.
Det er meget positivt, at der er nået nogle store teknologiske gennembrud, som er langt større end forventet.
Der har været nogle budgetmæssige problemer omkring den fortsatte udvikling af storskalahøstmaskine,
men de overskygges af de positive gennembrud.
Note 56. BioChain – Optimisation of value chains for biogas production in Denmark
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle metoder og beslutningsstøttemodeller, der kan belyse de produktions- og
samfundsøkonomiske potentialer i biogasproduktionen. Endvidere er formålet at udvikle analysemetoder og
modeller til at forudsige de miljømæssige konsekvenser ved anvendelsen af givne biomasser til biogasproduktion.
Projektets aktiviteter:
Projektet er bevilget støtte af Innovationsfonden.
På baggrund af værdikæder identificeres barrierer for biogasproduktion, og der udvikles tiltag til at eliminere
disse for at sikre en god økonomi i hele værdikæden, hvor der indgår alle led, fra biomassen produceres og
indsamles, over energiproduktion til slutanvendelse af den afgassede biomasse. Der udvikles metoder og
beslutningsstøttemodeller, der kan omsætte måleresultaterne fra nye metoder til:
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biogaspotentiale med og uden forbehandling.
reduktion i drivhusgasudledning ved bio-forgasning
kulstoflagring og handelsgødningsværdi af den afgassede biomasse.

Karakteriseringsmetoder og beslutningsstøttemodeller udvikles på en form, som kan anvendes af blandt
andre primærproducenter og rådgivere. SEGES opgaver er at bestemme tilgængeligheden og produktionsomkostningerne forbundet med fremskaffelsen af forskellige typer af biomasser, herunder omkostningerne til
høst, lagring, håndtering, transport og forbehandling i forbindelse med bioforgasning af biomasserne.
Hovedparten af SEGES indsats ligger i arbejdspakke 5 (aktivitet 6) vedr. logistik og økonomi, som SEGES er
arbejdspakkeleder for. Målet med arbejdspakken er at bestemme tilgængeligheden og produktionsomkostningerne forbundet med fremskaffelsen af forskellige typer af biomasser, herunder omkostningerne til høst,
lagring, håndtering, transport og forbehandling i forbindelse med bioforgasning af biomasserne.
For fuldstændighedens skyld er nedenfor kort beskrevet alle arbejdspakker i projektet. Der er ikke søgt støtte
til alle disse aktiviteter. SEGES bidrager i det omfang, det har direkte sammenhæng med aktiviteterne i AP 5,
der er beskrevet nedenfor.
AP 1 Værdikædeoptimering
Der udvikles et beslutningsstøtteværktøj til optimering af værdikæden for biogasproduktion. Værdikædemodeller, økonomimodeller og modeller for logistik og håndtering vil blive inkorporeret i en samlet beslutningsmodel. DTU er arbejdspakkeleder på arbejdspakken.
AP 2 Integration og validering af modeller
Der udvikles en beregningsmodel, som integrerer værdikæder samt biogas- og miljømodeller, så der kan
foretages beslutningsstøtte både på management og nationalt niveau.
For hvert stadie i biomassebehandlingen, gennem værdikæden, skal modellen kunne beregne massebalancerne for biomasserne. Beregningerne vil blive valideret ved sammenligning med økonomiske data og resultater fra to fuldskala biogasanlæg i drift. Som arbejdscases er valgt Fredericia Spildevand og Maabjerg Bioenergy. Syddansk Universitet er arbejdspakkeleder på arbejdspakken.
AP 3 Biomasse analysemetoder
Der udvikles analysemetoder, der kan kvantificere biogaspotentialet og indholdet af næringsstoffer i forskellige biomasser fra både husholdning, landbrug og forskellige restprodukter. DTU er arbejdspakkeleder på
arbejdspakken.
AP 4 Miljømæssige påvirkninger
De miljømæssige konsekvenser ved håndtering, lagring og anvendelse af afgasset biomasse belyses.
Københavns Universitet er arbejdspakkeleder på arbejdspakken.
AP 5 Logistik og økonomi
I arbejdspakken (Aktivitet 6) udvikles sub-modeller for optimering af logistikken i forbindelse med høst, lagring og transport af biomasser frem til biogasanlæg. Der udvikles endvidere modeller for den totale økonomi i
fremskaffelsen af biomasser i form af afgrøder. Produktionsomkostningerne forbundet med fremskaffelse af
de forskellige typer afgrøder, vil blive belyst.
De udvalgte modelafgrøder er hvedehalm, raps, roer, majs og græs. For hver af de udvalgte afgrøder vil en
række parametre til brug for modelarbejdet blive fastlagt, herunder afgrødens tilgængelighed, foreslåede
metoder til høst af afgrøden, transportomkostninger forbundet med afgrødens anvendelse, konsekvenser
ved lagring af biomassen, omkostninger til forbehandling og estimater af værdien af afgrøden som biomasse
til bioforgasning.
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Gennemførte aktiviteter 2015
Der er indsamlet data om produktionsomkostningerne i forbindelse med fremskaffelsen af modelafgrøderne.
Omkostningerne er fordelt på de enkelte led i værdikæden frem til biogasbehandlingen. Arbejdet med submodellen for optimering af transport og logistik er videreført. Arbejdet med opstilling af en model som beskriver årstidsvariationen af kvalitet og kvantitet af de udvalgte afgrøder under lagring er gennemført og der
foreligger en version 1 af modellen.
Modellerne for transport og logistik er sammenkoblet med modelarbejdet udført i øvrige arbejdspakker. Arbejdet med at integrere et GIS-baseret IT-værktøj til optimering af transporten mellem primærproducenterne
og anvendelsesstederne på biogasanlæg er påbegyndt. Der er gennemført en sammenlignende undersøgelse af effektiviteten og udbytterne ved anvendelse af forskellige forbehandlingsmetoder til de valgte biomasser. Lagermodul for biomasserne er opbygget, og der er indsamlet data om lagringstab, emissioner og
kvalitets-ændringer for de valgte biomasser. Grænsefladerne til de øvrige submodeller er fastlagt. Der er
afholdt et seminar vedr. optimering af logistik og økonomi i forbindelse med fremskaffelse af afgrøderne.
Projektets resultater og effekter:
For de udvalgte modelafgrøder hvedehalm, raps, roer, majs og græs er en række parametre til brug for modelarbejdet blevet fastlagt, herunder afgrødens tilgængelighed, metoder til høst af afgrøden, omkostninger til
høst af afgrøderne samt transportomkostninger forbundet med afgrødens anvendelse. Desuden er konsekvenser ved lagring af biomassen beskrevet, og indsamlingen af oplysninger om kvalitetsændringer under
lagring er påbegyndt.
Arbejdet med opstilling og udvikling af en model til at belyse de kvalitetsmæssige ændringer i løbet af oplagringstiden er påbegyndt. Omkostninger til forbehandling og estimater af værdien af afgrøden som biomasse
til bioforgasning er indført i modellen.
Den primære effekt vil være, at primærproducenterne vil have et bedre grundlag for at vurdere det produktionsøkonomiske potentiale i biogasproduktionen samt de miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af
forskellige typer af biomasser i biogasproduktionen.
Modellen og submodellerne om transport og logistik vil blive anvendt til optimering af anvendelsen af biomasser til biogasproduktion. Dette gøres ved at benytte modellerne til at finde de optimale høstmetoder og
transportmuligheder samt at nedbringe tab under høst, transport og lagring.
Primærproducenterne vil få et værktøj til vurdering af omkostninger og gevinst ved at omlægge dele af driften til bioenergiproduktion samt til skabelse af merværdi ud af biprodukter fra den eksisterende produktion.
De modeller, der udvikles, vil komplementere eksisterende modeller for design og procesoptimering på biogasanlæg ved at tilføje led og enhedsoperationer i værdikæden både før og efter konverteringen af biomassen i biogasanlæg.
Anvendelsen af husdyrgødningen til biogasproduktion vil medføre en forbedret udnyttelse af næringsstofferne og energiindholdet i gødningen, når den afgassede gødning leveres tilbage til landmanden.
En husdyrsproducent har brug for et bestemt areal til gødningen for at skabe harmoni mellem arealer og
mængden af tilgængelige næringsstoffer. Har landmanden ikke jord nok til at opfylde harmonikravet, kan
biogasanlægget modtage husdyrgødningen og formidle den videre til planteavlerne. Landmanden kan erstatte flere små aftaler med en aftale til et biogasanlæg. Planteavlernes forbrug af handelsgødning bliver mindre.
Mindre lugt: Lugten i gylle består af en række forskellige stoffer. Afgasset gylle lugter anderledes end frisk
gylle og opnår lettere at nå under grænseværdierne for lugt. I boligområder er grænseværdierne 5-10 lugtenheder (LE)/m3 og i industri/landområder 10-30 LE/m3. Udover at overholde disse grænseværdier, skaber
det godt naboskab at kunne holde sig under grænsen. Udover at lugte mindre, trænger den afgassede,
tyndtflydende gylle hurtigere ned i jorden end frisk gylle.
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Bedre næringsstofbalance: Kvælstoffet i den afgassede gylle er lettere at optage for planterne. Derfor bliver
udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet mindre. Gylletyper med højt fosforindhold (svine- og fjerkrægødning) kan blandes med gylle med lavere fosforindhold (kvæggylle).
Projektet vil bidrage til udviklingen og udbygningen af biogasproduktionen i Danmark på et rentabelt og bæredygtigt grundlag. Udviklingen af den nationale biogassektor bidrager til etablering af nye og udvikling af
eksisterende selskaber. En rentabel biogasproduktion vil kræve tilførsel af restbiomasser og afgrøder fra
landbruget. Desuden giver udbygningen af biogassektoren mulighed for at udnytte en større andel af den
ressource, som husdyrgødningen repræsenterer. Dermed bidrager primærproducenten til reducering af drivhusgasudledningen.
Ved en effektiv og optimeret anvendelse af biomasser til biogasproduktion opnås en forbedret økonomi for
leverandøren af de anvendte biomasser. Desuden opnås et meget gunstigt CO2-regnskab for anvendelsen
af biomasserne da biogasanlæg er blandt de mest effektive midler til reduktion af CO2-udledningen. Ved
bioforgasning af biomasser opnås en omsætning af organisk bundet kvælstof til mineralsk kvælstof, hvilket
bevirker en forbedret udnyttelse af kvælstoffet, når den anvendes som gødning til planteproduktion.
Note 57. Frej - forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at igangsætte en fokuseret dansk sortsforædling af vårbyg og vårhvede rettet mod de
specielle krav til sygdomsresistens, ukrudtskonkurrence og udnyttelse af næringsstoffer, der skal opfyldes for
at skabe en robust og højtydende økologisk produktion. Yderligere introduceres et nyt forædlingsmål rettet
mod sundhedsmæssige kvaliteter. Projektet understøtter en markedsdrevet økologisk vækst inden for hele
kæden fra forædling, over forhandlere af såsæd til den økologiske landmand og videre til forbrugeren.
Projektets aktiviteter:
AP 1) Projektledelse, kommunikation og formidling
- Der er afholdt 2 styregruppemøder, det ene i kombination med følgegruppemøde og markvandring
på Nordic Seed, som var åben for alle interesserede.
- Der er desuden afholdt markvandinger på tre af de fire forsøgslokaliteter i samarbejde med den lokale økologirådgivning.
- Resultater er formidlet i Oversigt over Landsforsøg og på kontaktmøde mellem forædlere og SEGES.
AP 2) Screening af endnu ikke kommercielt modnede sorter under økologiske dyrkningsforhold
- Der er gennemført ét screeningsforsøg i hhv. vårbyg og vårhvede. Begge med 18 led bestående af
sorter og sortsmateriale.
AP 3) Økologiske sortsforsøg ved SEGES - forbedret afprøvningen af vårsæd
- I 2015 er demonstreret de udvalgte ukrudtsregistreringer i de fire sortsforsøg i vårbyg og metoderne
er blevet evalueret.
AP 4) Nyt forædlingsmål – sundhed
- Der er indsamlet viden om sundhedsfremmende stoffer i kornarter og sorter. Og resultater af analyser af havre og rug er blevet formidlet.
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Projektets resultater og effekter:
Gennem projektet forædles og afprøves sorter af vårbyg og vårhvede særligt egnet til økologisk produktion.
Der er særligt fokus på sorter med god ukrudtskonkurrenceevne ved lavt næringsstofniveau. Herved opnås
en øget ressourceudnyttelse idet næringsstofferne bliver udnyttet af afgrøden frem for ukrudtet.
Sorter der passer bedre til den økologiske produktion vil udnytte ressourcerne bedre. Viden om sortsvalg
sikres gennem en forbedret sortsafprøvning. Forædlerne får viden om deres sortsmateriales egnethed til
økologisk produktion og kan lade denne viden indgå i deres selektionsarbejde.
De økologiske landmænd vil gennem øgede udbytter kunne opnå en forbedring af det økonomiske resultat.
Ikke blot vårbyg/vårhvede har en forbedret ukrudtskonkurrenceevne, men også betydning i form af en mindre opformering af ukrudt i sædskiftet som helhed.
Øgede udbytter gennem bedre tilpassede sorter, vil give højere og mere stabile udbytter. Herved bortføres
flere næringsstoffer.
Note 58. BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at undersøge, hvordan man ”intelligent” får udbytte af at etablere randzoner langs
vandløb og søer i forhold til produktion, natur, miljø og energi. Det undersøges, hvordan randzoner kan blive
et virkemiddel til reduktion af næringsstoffer og samtidig bidrage med biomasse til energi, foder og øget biodiversitet. Virkemidlet kan medvirke til øget landbrugsproduktion og opnåelse af miljømålene i overfladevand, hvis de etableres målrettet med den bedste viden, lokale lodsejere og interessenter.
Projektet består af 6 arbejdspakker som SEGES har større eller mindre andel i. Nedenfor er aktiviteterne i
arbejdspakkerne kort anført, herunder hvilken rolle SEGES har i den konkrete arbejdspakke.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Næringsstoffjernelse, biomasseproduktion og fosfortilbageholdelse i forskellige randzonetyper
- I denne arbejdspakke undersøges det, hvordan næringsstoffer kan blive fjernet fra randzonen ved
høst af biomasse i forskellige typer af bufferzoner.
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er primært gennemført af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. SEGES har fulgt
indsatserne i de to demonstrationsområder i hhv. Sydjylland (leret opland) og Vestjylland (sandet opland) med henblik på at bidrage til at vurdere, formidle og anvende resultaterne. Pt. er der ikke materiale at rapportere på i denne aktivitet.
AP 2: Rummelig karakteristik af udvikling i biodiversitet i randzoner og betydning for økologisk status i vandløb
- Der gennemføres en række observationer og tests af udvikling i plantesamfund i randzoner i de to
demonstrationsområder, beskrevet under AP. 1. Det undersøges, hvad der sker, hvis man f.eks.
fjerner overjorden, ligesom det undersøges, hvad tiltagene betyder for den økologiske status i de
vandløb, der ligger i tilknytning til demonstrationsområderne.
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er gennemført af Aarhus Universitet, Bioscience. SEGES har fulgt indsatserne i de to
demonstrationsområder i hhv. Østjylland (leret opland) og Vestjylland (sandet opland) med henblik
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på at vurdere, formidle og anvende resultaterne. Projektets ph.d. studerende har i år gennemført
spændende forsøg om bl.a. plantesammensætningen i bufferzoner og om præferencerne for forskellige reguleringsmodeller, som SEGES løbende har fulgt og formidlet fra de to områder.
AP 3: Modelberegning af sediment og næringsstoffer i randzoner fra overfladisk afstrømning
- Det undersøges, hvad effektiviteten af forskellige typer randzoner er for sediment- og fosforretention.
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er primært gennemført af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Bioscience.
SEGES har fulgt indsatserne i de to demonstrationsområder i hhv. Østjylland (leret opland) og
Vestjylland (sandet opland) med henblik på at bidrage til at vurdere, formidle og anvende resultaterne, noget der vil være fokus på i 2. halvdel af BufferTech’s levetid.
AP 4: Optimering af randzoner for omsætning og tilbageholdelse af fosfor
- Der etableres 3 fuldskala konstruerede randzoner, dels i de to områder, beskrevet under Ap. 1, dels i
et område ved Odder. Der måles bl.a. på N- og P-effekter af konstruktioner med henblik på at skaffe
den nødvendige viden til, at metoden kan bringes i anvendelse som et målrettet virkemiddel, hvis
undersøgelserne viser, at metoden er miljømæssigt og økonomisk effektiv.
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er gennemført primært af Syddansk Universitetscenter og Aarhus Universitet, Bioscience. SEGES har bidraget med ideer og viden til design af konstruerede bufferzoner og følger med i,
om konstruktionerne virker efter hensigten og bidrager løbende til forslag til justeringer.
AP 5: Planlægningsværktøj, opskalering og omkostningseffektivitet
- Med den viden, der opnås i arbejdspakkerne 1-4, vil man i Ap. 5 se på omkostninger og gevinster
ved at placere og optimere randzoner i det danske landskab i forhold til natur, miljø og kulstof (klima,
grøn energi og produktion).
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er primært gennemført af Institut for Agroøkologi, AU og IFRO, KU. SEGES bidrog
med at finde relevante interviewpersoner og med at arrangere møder med lokale interessenter i forhold til at sikre, at planlægningsværktøjerne kommer til at indeholde de elementer, som de lokale interessenter finder relevante. Vi har endvidere assisteret med at teste spørgeskema.
AP 6: Projektledelse og publicering
- Her samles og koordineres indsatserne i projektet, ligesom det sikres, at der løbende sker en involvering og formidling omkring projektet. Som co-lead på projektet har SEGES samlet størstedelen af
indsatsen her, og det er via denne arbejdspakke, at der er løbende og tæt dialog med aktørerne i øvrige arbejdspakker.
Aktiviteter 2015
- Aktiviteterne er primært gennemført af Aarhus Universitet, Bioscience, der er overordnet projektleder
og SEGES, der er medprojektleder.
- SEGES har været i tæt dialog med aktørerne (landmænd, landbrugsrådgivere, myndigheder m.fl.) i
de 2 pilotområder i Syd-, Vestjylland, bl.a. gennem deltagelse med indlæg i lokale møder og arrangementer og ved at medvirke til en god dialog mellem forskerne i Ap. 1-5 og de lokale aktører.
- SEGES har endvidere været medarrangør og deltaget i følgegruppemøder med aktører fra lokal og
national side – blandt andet fra myndigheder, landbrug og interesseorganisationer.
- SEGES har varetaget kontakt, koordinering og samarbejde med svenske samarbejdspartnere i Hushållningssällskapet Halland, der gennemfører et søsterprojekt ”Integrerade skyddszoner”, med hen-

123

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
blik på at udnytte svenske erfaringer i det danske projekt. SEGES har derudover varetaget drift af
hjemmeside, udgivelse af nyhedsbreve og anden information.
I 2015 var SEGES’ primære mål:
- At følge tæt med i det arbejde, der foregik i de 2 pilotområder ved deltagelse i møder samt faglig
sparring med de udførende samarbejdspartnere.
- At følge arbejdet med gennemførelse af målinger af effekter via faglig dialog med udførende samarbejdspartnere.
- Efterhånden som de første resultater kommer ind, vil der være fokus på formidling af disse foreløbige resultater.
- I løbet af 2016 kan der forhåbentlig påbegyndes en debat om de umiddelbare fordele og ulemper
ved metoderne, der på sigt kan bidrage til, at man kan få en større målretning af randzoneanvendelsen. I 2016 indsamles yderligere data, da der er behov for at have en større mængde data til rådighed, før resultater og effekter kan opgøres. I forbindelse med afrapporteringen af projektet udarbejdes en oversigt over status for leverancerne for hvert af ovenstående punkter.
Projektets resultater og effekter:
Der er etableret 2 intelligente bufferzoner i henholdsvis Fillerup og Spjald, og der har siden december 2014
været udført målinger ved den intelligente bufferzone i Fillerup, hvor der kontinuerligt måles fra indløb og
udløb af vand fra de to kamre, som er beplantet med elletræer. Disse resultater blev indsamlet i 2015 og
forventes at blive offentliggjort i 2016. l 2015 var der en stor undersøgelse af den botaniske mangfoldighed,
og der blev udsendt spørgeskemaer, der skulle klarlægge den samfundsøkonomiske gevinst ved etableringen af intelligente bufferzoner.
I 2015 har SEGES konkret udført:
- Udarbejdelse af 2 nyhedsbreve (marts og oktober) med seneste nyt og resultater på området.
- Afholdelse af 2 følgegruppemøder med aktører fra lokal og national side – blandt andet fra myndigheder, landbrug og interesseorganisationer.
- Møde om ny intelligent bufferzone i Skjern
- Drift og vedligeholdelse af www.buffertech.dk med nyheder, resultater mm.
- Praktikforløb med en McS (Agro-Environmental Management, 15 ECTS) og udarbejdelse af rapport.
- Indlæg og interview i dagblade og aviser.
- Faglig sparring med arbejdspakkeledere.
Den primære gevinst, som tilfalder landmanden ved etablering af intelligente bufferzoner, er forbedret management af næringsstofudledning, højere biodiversitet og forbedret jagt. Hvis virkemidlet bliver godkendt, kan
landmanden måske få lov til at erstatte pligtige efterafgrøder med en intelligent bufferzone. Derudover undersøger projektet også, hvor det bedst kan betale sig at etablere en intelligent bufferzone. Det kan være
med til, at der forhåbentlig skabes større rum til effektiv dyrkning af produktionsarealerne.
Når primærproducenten etablerer en intelligente bufferzoner opnås der det bedre miljøregnskab, fordi udledningen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof primært) reduceres, uden at produktionen berøres. De lavere
udledninger af fosfor og kvælstof gør, at landmanden opnår et bedre miljøregnskab. Udover de primære
effekter, forventes det også skabe et bedre omdømme for landbrugserhvervet, at der etableres integrerede
bufferzoner, idet disse vil være med til at give mere grønt image. Hvis der tilmed kunne kompenseres, f.eks.
ved øget gødskning eller ved at slippe for pligtige efterafgrøder, vil der også være mulighed for økonomisk
konkurrenceforbedring, idet et højere udbytte vil være muligt.
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Note 59. Organo Finery - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
OrganoFinery-projektet er rettet mod at finde løsninger på flere centrale udfordringer på økologiske landbrug: 1) produktion af økologisk protein til økologisk fjerkræ og svin (evt. fisk), 2) mere økologisk gødning og
dermed højere udbytter og 3) bedre klimaprofil gennem produktion af vedvarende energi (biogas).
Projektets formål var at fremme omlægningen til økologisk produktion ved at teste og udvikle et bioraffineringskoncept, hvor der udvindes protein fra saft presset af kløver / kløvergræs, hvorefter der udvindes gødning og energi af presseresten.
Projektets aktiviteter:
1) (WP1) Gennemførelse af dyrknings- og markforsøg med udvalgte grøntafgrøder i økologisk dyrkning
- Afprøvning af høsttidspunkter i relation til kvalitet og økonomi.
- Forskellige gødningsstrategier med henblik på at få den største og bedste proteinhøst.
- Afprøvning af svovlrig gødning for at øge indholdet af svovlholdige aminosyrer.
- Markforsøg på økologiske bedrifter med afprøvning af udlægsmetoder, proteinafgrøder og høsttidspunkter.
2) (WP2) Bioraffineringsteknik og foderværdi
- Kemiske analyser af protein fra småskala-høst.
- Teoretisk vurdering af proteinets foderværdi til fjerkræ.
- Dyrkning, høst og præparering af protein til eksperimentel bestemmelse af foderværdi.
- Indledende vurdering af værdistoffer ud over protein, der vil kunne udvindes fra bladsaften.
3) (WP3) Biogas-metoder
- Bestemmelse af gaspotentiale af presserest og restsaft fra proteinudvindingen.
- Optimeringsforsøg med kombinationer af presserest, restsaft og husdyrgødning mv.
4) (WP4) Udvikling af fjerkræfoder
- Høst af økologisk kløver(/græs) til produktion af proteinråvare.
- Forsøgsproduktion i medium-skala af bladprotein.
- Forsøgsproduktion af færdigfoder med høj andel bladprotein.
- Indgåelse af aftale med økologisk fjerkræproducent om afprøvning af testfoder.
5) (WP5) Økonomi og markedsmuligheder
- Forberedelse af markedsanalyse (specifikation af produkt).
- Udvikling af økonomiscenarier til bestemmelse af værdien for landmænd og virksomheder.
6) (WP 6) Workshops og formidling
- Forberedelse af midtvejsworkshop med landmænd og virksomheder.
- Skriftlig formidling på internettet og i fagblade.
Projektets resultater og effekter:
- Der er gennemført dyrkningsforsøg med forskellige grøntafgrøder og indsamlet planteprøver til analyse for aminosyreindhold.
- Der er gennemført forsøg med slættidspunkter og svovlgødning – prøver er indsamlet til analyse
- Der er gennemført 1. års markforsøg med grøntafgrøder til proteinproduktion – proteinudbyttet er
målt – resultaterne er rapporteret i Oversigt over Landsforsøg*)
- Der er testet bioraffinering på forsøgsanlæg i medium-skala.*) Prøver er indsamlet til analyse.
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Udbyttemålinger og analyse for aminosyrekvalitet er gennemført
Biogaspotentialer er bestemt i restprodukter efter proteinfremstilling
Planlægning af fodringsforsøg i fjerkræbesætning er igangsat*)
Planlægning af storskala proteinproduktion er igangsat*)
Planlægning af markedsanalyser og økonomiske scenarie-analyser er igangsat*)
Resultater er præsenteret på LandbrugsInfo*), Økologi-Kongres 2015 *) og bioraffineringskonference
i Skotland.

Resultaterne markeret med *) er dem SEGES især har bidraget til.
Ved fremstilling af proteinfoder til fjerkræ og svin fra kløvergræs kan landmanden opnå et bedre sædskifte
og dermed højere udbytter. Samtidig bliver bedriften mere selvforsynende og import af proteinfoder og af
konventionelt foder minimeres. Det forventes at få positiv effekt på produktionsøkonomien og på efterspørgslen efter de økologiske husdyrprodukter.
Systemet vil kunne sikre en økologisk produktion af fjerkræ og svin, der er 100 pct. økologisk – det vil give
en konkurrencefordel. Der vil kunne opstå nye arbejdspladser til bioraffinering og til flere økologiske bedrifter. Biogasproduktion bidrager til mindre udledning af drivhusgasser / mere vedvarende energi.
Note 60. Lav dødelighed via fødte pattegrise (VIPiglets)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at:
- reducere dødeligheden, øge antal fravænnede grise pr. kuld samt øge fravænningsvægten pr. gris.
- styrke den økologiske svineproduktions troværdighed i forhold til god dyrevelfærd.
- understøtte produktionsøkonomien hos de økologiske svineproducenter.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i 6 arbejdspakker, hvoraf arb.pk. 1, 2 og 3 indeholder forskning. SEGES Økologi er leder
af arb.pk. 5 og indgår som partner i de øvrige arbejdspakker.
AP1 Risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til so og pattegrise identificeres i 10 økologiske besætninger.
AP2 Betydning af at introducere et særligt økologisk avlsmål, specifikt rettet mod fødsel af færre og mere
robuste grise, undersøges.
AP3 Undersøge hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima, for søer og pattegrise under
faring, påvirker overlevelse og vækst. Identificere de bedste hytter, der tilgodeser muligheden for at udnytte
de forbedrede praksis.
AP4 Etablering af demonstration på gårde, hvor best management practice implementeres.
AP5 Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.
AP6 Projektledelse
Projektets resultater og effekter:
I 2015 har resultaterne af opgaverne omfattet følgende:
- obduceret et stort antal døde pattegrise for at identificere dødsårsag
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defineret økologiske avlsmål
udført simultanberegninger over avlsmål
indsamlet produktionsdata i relation til genetik
gennemført klimamålinger i hytte og fold
screenet for hyttetyper og udgivet et hyttekatalog

Effekten er mere robuste grise, bedre dyrevelfærd og lavere sygdomsforekomst, som går tilbage til en forbedret/mere robust gris. Det bidrager positivt til indtjening for producenten, erhverevts image og muligheden
for øget frilandsproduktionen.
Note 61. Fabares, Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe en øget forsyning med økologisk protein i Danmark ved, at økologiske landmænd i fremtiden kan dyrke hestebønnesorter med en bedre tolerance overfor angreb af bladlus og svampesygdomme. FABARES vil understøtte den positive udvikling i økologisk jordbrug mod en større dansk
forsyning med protein, ved at fremme dyrkning af hestebønner.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i 2 arbejdspakker. Fonden har medfinansieret aktiviteterne i AP2.
AP1: Forædling - nye sygdomsresistente hestebønnelinjer og -populationer til økologisk brug.
AP2: Demonstration af hestebønnesorter til økologisk dyrkning
Aktiviteter i 2015:
I foråret blev udvalgt 17 forskellige sorter til forsøg. Sorterne er udvalgt efter forskellig genetisk oprindelse,
forskelle i tidlighed og indhold af stofferne tannin, vicin og convicin.
De udvalgte sorter blev anlagt i forsøg på to lokaliteter. En i Vestjylland og en på Midtsjælland. Der er løbende foretaget registreringer i forsøgene og der er høstet udbytter.
I vækstsæsonen har det ene forsøg indgået i en markvandring.
Resultaterne fra forsøgene er blevet præsenteret på kontaktmøde mellem SEGES og forædlere, til følgegruppemøde i projektet ØkoProtein og på Plantekongres 2016. Resultaterne er blevet afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg 2015.
Projektets resultater og effekter:
Der er gennemført to markforsøg med 17 hestebønnesorter. I forsøgene har der ikke været betydende angreb af lus og sygdomme, hvorfor resistens af sorterne ikke er blevet belyst. Resultaterne fra forsøgene er
sorternes udbytte, proteinindhold og frøstørrelse, samt forskelle i vækstsæsonen så som tidlighed, ukrudtskonkurrenceevne osv. På baggrund af forsøgene er der givet vejledning i sortsvalg, dels i Oversigt over
Landsforsøgene 2015 og på Plantekongres 2016.
Sorter med bedre resistens mod svampesygdomme, vil medføre lavere sygdomsforekomst i afgrøden. I forhold til ressourceudnyttelse vil fravær af bladlus og sygdomme give høje udbytter og de tilførte anvendte
ressourcer vil blive bedre udnyttet. Da forsøgene gennemføres hos økologiske landmænd og resultaterne
formidles hurtigt er de med til at sikre hurtig adgang til relevant viden.
Udbyttenedgang som følge af bladlus og sygdomsangreb vil medføre, at der fjernes mindre kvælstof med
afgrøden og der dermed er potentiale for øget udvaskning. Ved at erstatte sojaimport med dansk dyrkede
hestebønner minimeres udledningen af CO2 forbundet med transport. Lavere sygdomsforekomst i afgrøden
følger af bedre resistens.
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Note 62. NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med NEWCUT er at forbedre effekterne af den mekaniske ukrudtsbekæmpelse af både enårigt og
flerårigt ukrudt, således at både det konventionelle og økologiske jordbrug får nytte af mere effektive redskabsløsninger. I konventionel produktion vil principperne om IPM bedre kunne efterleves, hvorved afhængigheden af herbicider begrænses. I økologisk produktion vil en forbedret ukrudtsbekæmpelse øge udbytterne, dyrkningssikkerheden og fleksibiliteten i afgrødevalget.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af tre arbejdspakker, men SEGES har kun aktiviteter i AP3
AP3. Projektledelse, formidling og demonstration.
Aarhus Universitet, Kongskilde og VFL: 2014 – 2017.
SEGES aktiviteter i denne arbejdspakke:
2015:
- Formidling af aktiviteter og delresultater i projektet på Landbrugsinfo og i fagtidsskrifter.
- Sikring af at resultaterne og den viden der opnås i projektet, når helt ud til rådgivere og landmænd.
- Koordinering af aktivitet og resultater mellem projekterne OptiMek og RowCrop.
Projektets resultater og effekter:
SEGES står for formidling af aktiviteter og resultater og koordinering til relaterede projekter. I 2015 er projektets forskellige aktiviteter startet op, og der er således ikke været nogen endelige resultater at formidle.
Artikel og udredning er udskudt til de efterfølgende projektår. Formidlingen er i stedet foretaget ved indlæg
på blandt andet Økologikongres 2015.
Kontrol med rodukrudt er en konstant udfordring i økologisk planteavl. Nye teknikker og aggregater, der forbedrer rodukrudtsbekæmpelsen vil både betyde højere og mere stabile udbytter på grund af mindre ukrudtskonkurrence foruden lavere omkostninger til rodukrudtsbekæmpelse.
Kontrol med rodukrudt vil med nye teknikker og aggregater der forbedrer rodukrudtsbekæmpelsen betyde
højere og mere stabile udbytter på grund af mindre ukrudtskonkurrence. Det medfører også lavere omkostninger til rodukrudtsbekæmpelse, da den ikke skal udføres så ofte.
En kortvarig og effektiv bekæmpelse af rodukrudt, vil betyde øgede muligheder for effektive efterafgrøder og
mindre tab af næringsstoffer til det omgivende miljø.
Note 63. Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer (pEcosystem)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grisenes velfærd og sundhed i
økologiske besætninger ved at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer
frem for på åbne græsmarker. Biomassen fra træerne kan bruges til produktion af energi, som forventes at
kunne kompensere for svineproduktionens udledning af drivhusgasser. Projektet er tværfagligt, og den innovative tilgang forventes at give positive effekter både hvad angår effektivitet og klima- og miljøpåvirkning i
økologisk svineproduktion.
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Projektets aktiviteter:
SEGES Økologi deltager i Arbejdspakke 2.
Denne arbejdspakke handler om: Forbedringsmuligheder i den eksisterende produktion.
Indsamling af data om næringsstof-flow hos seks svineproducenter.
Gennemførelse af ”Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)” (levering D2.1) kaldet
STOREREGNEDAG. Foreløbige resultater og diskussionsoplæg til jordbrugsteknologstuderende, deres
undervisere, producenter og rådgivere.
Projektets resultater og effekter:
- Formidling og diskussion af projektets resultater til rådgivere, svineproducenter, undervisere samt
potentielt kommende ditto.
- Indsamling af første hold data om næringsstofflow hos seks svineproducenter gennemført. Efter behandling af disse data (en anden projektdeltager) indsamles andet hold data hos de sammen svineproducenter.
- Åbent hus gennemført med 48 deltagere. Et heldagsarrangement med besøg og forklarende oplæg i
stalde og i marken med svin og energiafgrøder om formiddagen. Om eftermiddagen fire faglige oplæg med efterfølgende beregning og diskussion af projektets resultater og hypoteser på nuværende
stadium.
- Deltagelse i projektmøde for alle projektdeltagere som afslutning på året samt besætningsbesøg hos
en af de involverede svineproducenter
Projektets resultater forventes at lede til:
- Bedre forhold for økologiske slagtesvin
- Bedre sundhed for økologiske fravænnede grise
- Bedre udearealer til økologiske søer.
Note 64. BeeFarm, Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle et forsøgsbaseret værktøj til landmænd, som hjælper dem med at forbedre
levevilkår for vilde bier på bedriften. Det drejer sig om fødegrundlag, redepladser og overvintringssteder.
Motivationen for landmænd er, at vilde bier bidrager med værdifuld bestøvning af afgrøderne rødkløver og
æbler. De vilde biers økonomiske bidrag til bedriftens udbytte kan være ganske betydelig.
Projektets aktiviteter:
SEGES er medvirkende i arbejdspakker 2 og 3.
I arbejdspakke 2 har vi medvirket i anskaffelse af kortmaterialer og egnede testbedrifter som indgår i planlægning forud for optælling af vilde bier og vurdering af levesteder.
Størst anpart har SEGES i arbejdspakke 3 - formidling og demonstration.
Her er der i forbindelse med Økologikongres 2015 afholdt workshop, både for biavlere og for deltager i
BEEFarm projektet. Der er i 2015 skrevet artikler til landbrugsmedier.
Derudover er SEGES indraget i projektets øvrige formidlings aktiviteter samt projektmøder o.l.
Projektets resultater og effekter:
Efter projektets første år med feltarbejde og afprøvning af værktøjet, som skal hjælpe landmænd med at tage
vare om vilde bier på bedriften, har vi indsamlet viden om forekomsten af vilde bier i nærheden af økologiske
højværdi afgrøder rødkløver og æbler.
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Første års data, skal lægges til grund for videreudvikling af værktøjet. De første resultater er desuden blevet
brugt til formidling i form af artikler. Projektet har bidraget til at skabe øget bevidsthed om bestøvende insekter i og omkring dyrkningsfladen.
Motivationen til gennemførelse af projektet BEEFARM er det potentielle merudbytte ved optimal bestøvning.
Vilde bier bidrager væsentlig hertil. Højere udbytte ved samme input giver højere ressourceudnyttelse. Endeligt vil tiltag for vilde bier forbedre levevilkår for en række andre insekter og smådyr på landbrugsbedrifter.
Bedre bestøvning og deraf følgende merudbytter vil styrke indtjening for de landmænd som dyrker afgrøder
som profiterer af bestøvning. Opmærksomhed og tiltag for vilde bier øger biodiversiteten på bedrifter.
Note 65. SupremeTech
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe videnskabeligt grundlag for at udvikle omkostningseffektive filterteknologier
rettet mod fosfortilbageholdelse og kvælstoffjernelse i landbrugets dræningssystemer. I projektet SupremeTech brydes den direkte transportvej mellem mark og recipient ved implementering af ”landskabsfiltre”, der
optimeres til at tilbageholde fosfor og omsætte nitrat fra drænvand, hvilket vil have et potentiale til at nedbringe den samlede næringsstoftransport fra mark til vandmiljø.
Projektets aktiviteter:
Projektet er et strategisk forskningsprojekt, hvor SEGES er ansvarlig for formidling. Projektets afslutning blev
udskudt fra december 2014 til december 2015 - og senest til marts 2016.
Grundet den yderligere udskydelse planlagt af projektledelsen (AU/KU) har ikke alle aktiviteter kunnet gennemføres fuldt ud. Afsluttende seminar er flyttet til 2016, og de endelige resultater fra deltagende universiteter er ej heller klar før 2016.
SEGES har udarbejdet en ny og opdateret hjemmeside. Herunder udarbejdet en video, hvor forskere fortæller om projektets resultater. Videoen er lagt på projektets hjemmeside og kommunikeret via LandbrugsInfo til
landbrugskonsulenter mv.
Projektets resultater og effekter:
Konkret er der opnået forøget dokumentation på flere typer drænfilterløsninger, som reducerer N og P fra
drænvand:
- Minivådområder af typen surface flow
- Minivådområder af typen sub surface flow
- Brønde med fosforfilter
Reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet vil kunne være et middel til at kompensere for at
gødske optimalt, dvs. at f.eks. minivådområder skulle kunne give landmanden adgang til optimal gødskning
på sine marker.
Minivådområder vil fjerne næringsstoffer og medvirke til forbedring af vandkvalitet. Det kan også skabe biodiversitet i landskabet. Samtidig vil minivådområder kunne medvirke til at forbedre landmandens økonomi,
fordi markernes kan gødes optimalt.
Note 66. Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktslo-
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ven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at understøtte optimal produktion og udnyttelse af grovfoder af høj kvalitet, samtidig
med at der sikres en bæredygtig husdyrproduktion såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og
konventionelle bedrifter. Det sker ved at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrknings-, fodrings- og managementprocesser.
Projektets aktiviteter:
2.3. Projektets aktiviteter
1. Forbedring af dyrkningsprocesserne for græs og græsmarksbælgplanter
1.1. Slæt- og kvælstofstrategi i nye kløvergræsblandinger
Der er gennemført markforsøg i 2. brugsår med nye blandinger med en stor andel af græsmarksbælgplanter
og med forskellig tildeling af kvælstof ved forskellige slætstrategier. Der er målt udbytte, kvaliteten er analyseret, og andelen af bælgplanter er kvantificeret. Dermed er slætstrategiens betydning belyst for udbytte og
kvalitet i nye typer af kløvergræsblandinger. Resultaterne er også anvendt til at understøtte udviklingen af et
værktøj til beslutningsstøtte til optimering af slætstrategi i kløvergræsblandinger (aktivitet 1.2). På bedriftsniveau anvendes resultaterne til optimering af slætstrategien.
1.2. Beslutningsstøtte til optimering af slætstrategi i kløvergræsblandinger
Der er udviklet en model, som løbende gennem vækstperioden kan optimere slætstrategien ud fra viden om
udbytte og kvalitet i de forrige slæt. Modellen er udviklet på baggrund af eksisterende data, i første omgang
klimaets indvirkning på fordøjeligheden af organisk stof (FK organisk stof), som er den primære parameter i
modellen. Sekundære parametre er tørstofudbytte og indhold af protein. Når første slæt er høstet, tilpasser
modellen de følgende slættidspunkter ud fra det opnåede resultat i 1. slæt og datoen for 1. slæt, så målet for
sæsonens produktion kan nås og fastholdes. Modellen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet.
1.3. Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs
Der er udviklet en prognose for fordøjeligheden af organisk stof (FK org. stof) for 2. og 3. slæt i slætprognosen. Mulighederne for at indbygge virkningen af dug (dugpunktet) i fortørringsprognosen er undersøgt. Aktiviteten er udført i samarbejde med Aarhus Universitet.
1.4. Snitlængde i græs
Der er gennemføret en FarmTest af snitlængdens betydning for høstkapacitet og energiforbrug i kløvergræs i
hhv. første og tredje slæt.
Effekten af snitlængden på ensilagens gæringskvalitet og aerobe stabilitet samt kapacitetsudnyttelsen af
plansiloer (densitet) er belyst. Ensilagens densitet er målt ved at udtage prøver med blokskærer i stakke
høstet med hhv. kort og normal snitlængde. Blokkene er vejet og opmålt til bestemmelse af rumfang, og der
er udtaget prøver af blokkene, der er analyseret kemisk.
1.5. Dyrkningssystemer i kløvergræs
Flere udenlandske forsøg og undersøgelser har antydet, at græssets rodudvikling kan øges, og græsarealets levetid kan forlænges ved hhv. beluftning af det øverste jordlag (ca. 10 til 12 cm) og/eller ved en dybere
løsning i undergrunden (30 til 50 cm).
I forsøgets første år er undersøgt udbytte, kvalitet, andel af bælgplanter i kløvergræsset, samt målt rodmængde, og der er foretaget målinger af jordfasthed.
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Aktiviteten er udført i samarbejde med Aarhus Universitet og firmaet A3N, der er ansvarlig for udstyr til beluftning og behandling af arealet.
2. Forbedring af dyrkningsprocesserne for majs
2.1. Beslutningsstøtte for sortsvalg i majs
Der er udviklet et værktøj til optimalt valg af majssorter til helsæd på den enkelte bedrift. Beslutningsstøtteværktøjet stilles til rådighed på SEGES’s hjemmeside. Valget af sort sker under hensyntagen til lokale klimabetingelser samt ønsker til udbytte, kvalitet, seneste høstdato og dyrkningsegenskaber som f.eks. modtagelighed for bladsvampe. Beslutningsstøtteværktøjet er udviklet i samarbejde med AgroTech og Aarhus Universitet.
2.2. Dyrkningssystemer i majs
Der er gennemført markforsøg med dyrkningssystemer med og uden pløjning. Desuden er gennemført markforsøg med såbedstilberedning til majs efter kløvergræs, hvor majs ofte trives dårligt. Resultatet er anvisning
af dyrkningssystemer, som kan stabilisere udbytte og kvalitet i majs og minimere forbruget af brændstof.
2.3. Kvælstof til majs i vækstperioden
Der er gennemført markforsøg med forskellige udbringningsmetoder for husdyrgødning og handelsgødning i
vækstperioden. Der er målt udbytte, og kvaliteten er analyseret. Resultatet er en anvisning af metoder, som
giver den bedste udnyttelse af kvælstof til majs.
2.4. Beslutningsstøtte for svampebekæmpelse i majs
En tysk klimamodel, der angiver behovet og tidspunktet for bekæmpelse af sygdommen majsøjeplet, er testet i markforsøg. Testen af modellen er understøttet af en landsdækkende monitering af bladsygdomme i
majs, som også har været beslutningsstøtte for landmænd i behandlingen mod svampesygdomme. Moniteringen danner grundlag for anvisning af dyrkningsstrategier, som begrænser behovet for svampebekæmpelse i majs. Moniteringen er løbende offentliggjort i vækstsæsonen på SEGES’s hjemmeside.
3. Optimering af procedurer for foderproduktion
3.1. Ribbehøst af korn
Ernæringsværdi, gæringskvalitet, densitet og aerob stabilitet af ensilage af forskellige ribbehøstede kornafgrøder ved varierende tørstofindhold er undersøgt på en række malkekvægbedrifter. Desuden er køernes
udnyttelse af stivelse undersøgt på de bedrifter, hvor siloerne har vært åbne, ved at analysere køernes fuldfoderration samt gødningsprøver fra køerne. Økonomien i ribbehøst af korn er sammenlignet med andre
høst- og konserveringsmetoder ved varierende udbytteforhold.
3.2. Effekt af ensileringsmiddel på kvalitet og aerob stabilitet af græsensilage høstet i sommerperioden
Der er gennemført ensileringsforsøg med 2. og 3. slæt kløvergræs, hvor effekten af heterofermentative mælkesyrebakterier på gæringsprofil og den aerobe stabilitet er undersøgt. Der er desuden udtaget prøver til
analyse af både den friske og ensilerede afgrøde for at undersøge sammenhængen mellem den friske afgrøde og kvalitet, foderværdi og aerob stabilitet af ensilagen.
Projektets resultater og effekter:
- Nye anvisninger til optimal kvælstofanvendelse i nye typer af kløvergræsblandinger
- Model til nyt værktøj, som løbende i vækstsæsonen kan optimere slætstrategien i kløvergræs ud fra
viden om udbytte og kvalitet i forrige slæt
- Ny viden om snitlængdens betydning for høstkapacitet, kapacitetsudnyttelse af plansilo (densitet af
ensilage) og økonomi ved høst af græs
- Ny viden om dyrkningssystemer i græs med henblik på at øge græsarealets levetid.
- Nyt værktøj, som kan hjælpe landmanden til at vælge de rigtige majssorter til de aktuelle dyrkningsforhold
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Nye dyrkningssystemer i majs, som kan stabilisere udbyttet og mindske brændstofforbruget
Nye gødskningsstrategier i majs, som giver en god udnyttelse af kvælstof.
Nye anvisninger, som kan støtte landmændene i en optimal svampebekæmpelse i majs.
Anvisning af det optimale høsttidspunkt for forskellige ribbehøstede afgrøder og den samlede økonomi i høstmetoden
Ny viden om effekten af heterofermentative mælkesyrebakterier på gæringsprofil og aerob stabilitet
af græsensilage

Enkle værktøjer til beslutningsstøtte, som kan kombinere store mængder klimadata og forsøgsdata giver en
let adgang til relevant viden og forbedrer management og økonomi i produktionen.
Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer som følge af ny viden og nye værktøjer øger og stabiliserer
udbyttet og forbedrer kvaliteten. Det understøtter en høj og stabil selvforsyningsgrad af protein og energi,
som kan forbedre og stabilisere økonomien i mælkeproduktionen.
Bedre udnyttelse af tilgængelige ressourcer kan forbedre økonomien og skabe grundlag for nye arbejdspladser på bedrifterne. Samtidig kan miljøbelastningen mindskes gennem et mindre tab af kvælstof, et mindre forbrug af brændstof og en optimal anvendelse af planteværnsmidler.
Note 67. Økonomi-, ressource- og risikostyring
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle nye rådgivningsmetoder og værktøjer til styring af bedriften ud fra et helhedsperspektiv, så landmanden kan optimere bedriftens produktion og økonomi i en sammenhæng.
Projektets aktiviteter:
I det følgende er det kort bekrevet, hvilke aktiviteter, der er gennemført i projektet i 2015.
Arbejdspakken ”Analyse af landmandens behov for værktøjer indenfor økonomi- og produktionsstyring”:
- Litteraturstudier og videnindsamling.
- Udvikling og udsendelse af spørgeskema til landmænd og deres rådgivere, der afdækker landmandens anvendelse af eksisterende værktøjer indenfor økonomi- og produktionsstyring samt deres tilfredshed hermed. Undersøgelsen afdækkede tilsvarende rådgivernes nuværende brug af de eksisterende værktøjer samt deres vurdering heraf. Undersøgelsen belyste også landmandens behov for
eventuelle nye værktøjer.
- Analyse af resultater af spørgeskemaundersøgelsen.
- Afholdelse af individuelle interviews af 6 landmænd og 6 rådgivere med henblik på uddybning af
spørgeskemaets resultater. De individuelle interviews gav mulighed for at spørge nærmere ind til
problemstillinger, der blev afdækket i spørgeskemaet.
- På basis af ovenstående: Udarbejdelse af arbejdspakkens hovedleverance rapporten ”Analyse af
landmandens behov for værktøjer indenfor økonomi- og produktionsstyring”.
Arbejdspakken ”Sammenhængende produktions- og økonomistyring”:
- Litteraturstudier og videnindsamling.
- Der er gennemført 6 møder med erfa-grupper bestående af 21 landmænd. I møderne med landmændene er der bl.a. arbejdet med afdækning af landmandens syn på en sammenhængende pro-
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duktions- og økonomistyring. Herunder, hvordan landmanden betragter bedriftens problemstillinger
og mulige løsningsforslag. Endvidere blev det afdækket, hvilken indflydelse landmanden har på at
sikre den sammenhængende produktions- og økonomistyring.
Der er gennemført 6 møder med rådgivningsteams bestående af 11 rådgivere. Rådgiverne har fungeret som sparringspartnere for projektdeltagerne med henblik på at afdække, hvordan landmanden
i dag betragter og løser bedriftens problemstillinger. De har desuden bidraget med viden om, hvor
der er barrierer for landmanden i forhold til sikring af en helhedsorienteret styring af bedriften.
På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende notater og rapporter:
o Beskrivelse af den ideelle rådgivningsproces
o Udvikling af landmandens årshjul i forhold til behov for styring
o Udvikling af rådgiverens årshjul i forhold til muligheder for rådgivning
o Udvikling af metode til måling af effekt hos landmand og rådgivere
o Kapacitetsomkostningernes indflydelse på bedriftens resultat.

Arbejdspakken ”Udvikling af værktøj til styring af likviditet”:
- Litteraturstudier og videnindsamling.
- Interviews af repræsentanter for landmandens kreditgivere. I fire interviews af de største pengeinstitutter i Danmark, er pengeinstitutternes forventninger og behov blevet afdækket. Interviewrækken
afdækkede, hvilke forventninger pengeinstituttet har til landmandens aktive likviditetsstyring. Og det
blev afdækket, hvilken betydning dette vil have for samarbejdet mellem landmand og hans pengeinstitut. Resultaterne danner grundlag for det videre arbejde i arbejdspakken.
Arbejdspakken ”Opgørelse og styring af bedriftens beholdninger”:
- Litteraturstudier og videnindsamling.
- Der blev gennemført 6 møder med erfa-grupper bestående af 22 landmænd med henblik på afdækning af landmandens nuværende metoder til opgørelse og styring af bedriftens beholdninger, samt
afdækning af risici og fejlkilder forbundet hermed. Møderne med erfa-grupperne har desuden afdækket landmandens potentielle problemstillinger, der kan være forbundet med manglende opgørelse og styring af bedriftens beholdninger samt ikke mindst en afdækning af landmandens ønsker og
behov. Erfa-grupperne består af landmænd, der repræsenterer de tre primære produktionsgrene
som beskrevet i projektets målgruppe.
- Der blev gennemført 6 møder med rådgivningsteams bestående af 9 rådgivere. Rådgivningen har
deltaget i møder med erfa-grupperne, og har medvirket til efterfølgende sparring med landmand og
SEGES i forhold til udvikling af udkast til praksis og metoder. Rådgivningen har desuden stillet egne
metoder og værktøjer til rådighed for vurdering og afprøvning af SEGES.
- Udarbejdelse af notater og rapporter:
o Beskrivelse og vurdering af eksisterende metoder vedr. styring af bedriftens beholdninger.
o Beskrivelse og vurdering af landmændenes nuværende anvendelse af metoderne.
o Afdækning af landmændenes behov og ønsker i forbindelse med styring af beholdningerne.
o Beskrivelse af krav til nye metoder og værktøjer inden for beholdningsstyring.
- Udvikling af udkast til praksis og værktøj til landmandens løbende opgørelse af beholdninger – svineproducenter.
- Udvikling af udkast til praksis og værktøj til landmandens styring af beholdninger – svineproducenter.
- Udvikling af udkast til Best Practice for levering af statusoplysninger – svineproducenter.
Arbejdspakken ”Udvikling af metoder til vurdering af bedriftens følsomhed og risici”:
- Litteraturstudier og videnindsamling.
- Interviews af landmænd og rådgivere med henblik på at afdække konkrete problemstillinger på bedriften indenfor vurdering af finansieringsalternativer. Landmænd og rådgivere har bidraget med
sparring om områder, der bør inkluderes i nye metoder og værktøjer. Efterfølgende er de samme
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landmænd og rådgivere blevet præsenteret for den udviklede metode, og de har bidraget med konkrete cases for afprøvning og vurdering.
Udvikling af metode til vurdering af finansieringsalternativer med henblik på afdækning af risiko.
Afprøvning af udviklet metode hos udvalgte landmænd.
Udarbejdelse af rapport på baggrund af afprøvninger i case-forløb.

Projektets resultater og effekter:
- I projektet er der gennemført en undersøgelse af landmandens nuværende anvendelse af og eventuelle nye behov for værktøjer indenfor produktions-, økonomi-, og risikostyring. Analysen har bidraget med vigtig viden indenfor landmændenes behov og deres opfattelse af de eksisterende værktøjer.
- Gennem samarbejde med projektets erfa-grupper, rådgivere og andre eksterne samarbejdspartere
er der indhentet vigtig viden om konkrete behov og problemstillinger indenfor økonomi-, ressourceog risikostyring hos landmanden.
- Der er på baggrund af undersøgelserne og samarbejdet med landmænd, rådgivere m.fl. dels udarbejdet rapporter mv., dels udviklet prototyper på værktøjer indenfor opgørelse og styring af svineproducenternes beholdninger og løbende forbrug.
- Endvidere er der udviklet metode til vurdering af bedriftens risici i forbindelse med finansieringsalternativer.
Projektets udvikling af metoder og værktøjer mv. vil forbedre landmandens muligheder for at optimere ressourceforbruget f.eks. i forbindelse med foderproduktion og -styring, der på mange bedrifter er en væsentlig
omkostningsfaktor. De nye metoder og værktøjer vil også give den enkelte landmand hurtigere og lettere
adgang til relevant viden i relation til produktionen. Samlet set vil det sikre landmanden et forbedret og mere
kvalificeret beslutningsgrundlag, der sammen med en øget helhedsbetragtning hos både landmand og rådgiver, kan effektivisere og forbedre den løbende bedrifts- og økonomistyring.
Projektets forventede resultater, i forhold til landmandens forbedrede indtjeningsevne, vil bidrage til en øget
konkurrenceevne, der vil have positive, samfundsmæssige effekter. For eksempel i kraft af øgede investeringer i sektoren og fastholdelse af beskæftigelsen i erhvervet.
Den øgede fokus på styring og udnyttelse af de eksisterende rammer for produktionen så som foderudnyttelse, vil medføre positive effekter på miljøet.
Note 68. Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at forbedre næringsstofudnyttelsen i planteproduktionen i Danmark ved at foretage en
mere målrettet gødskning efter planternes behov. Det vil både give landmanden en øget indtjening og reducere risikoen for tab af næringsstoffer til det omgivende miljø. Samtidig vil kvaliteten af afgrøden blive forbedret.
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Projektets aktiviteter:
Der er i alt gennemført ca. 90 markforsøg i projektet. Forsøgene fordeler sig på følgende temaer:
1. Udbringning og tilførselstidspunkter af handelsgødning. Der er gennemført 3 forsøg med placering af
gødning til vårbyg og der er gennemført 3 forsøg med udbringning af gødning med Cultan-metoden i
vinterhvede.
2. Behovsbestemt anvendelse af mikronæringsstoffer. Forsøgene er gennemført i vinterhvede (3 forsøg), majshelsæd (3 forsøg) og græs (6 forsøg), og resultaterne anvendes til at forbedre grundlaget
for at forudsige og afhjælpe mikronæringsstofmangel.
3. Forbedret udnyttelse af husdyrgødning. Forsøgene har vist, at det er en fordel at tilsætte syre til gylle, som udbringes i vinterhvede (3 forsøg).
4. Bedre udnyttelse af næringsstoffer frigivet fra jorden. Der er gennemført 3 demonstrationer af etablering af mellemafgrøder og 1 forsøg med etablering af efterafgrødes effekt på kvælstofudvaskningen.
5. Værdi af tildeling af kvælstof. Forsøgene er gennemført i vårbyg (17 forsøg), vinterhvede (45 forsøg), vinterbyg (2 forsøg) og majs (3 forsøg).
Derudover er der gennemført en analyse af det faglige grundlag for at indbygge funktioner om målrettet regulering i programmer til udarbejdelse af mark- og gødningsplaner.
Projektets resultater og effekter:
I en række forsøg i forskellige afgrøder er der gennemført forsøg, hvor det optimale kvælstofniveau er beregnet. Niveauet er beregnet til at være lidt højere end i de fem år, der lå forud. Forsøgene viste også, at
kvælstoftilførslen er afgørende for indholdet af protein i korn og dermed for kvaliteten. Det optimale kvælstofniveau er beregnet til at ligge ca. 30 kg højere, når værdien af protein indregnes i kornprisen, end når den
ikke gør.
Forsøg med mikronæringsstoffer til vinterhvede viste, at der var en effekt af at udsprøjte mikronæringsstoffer, men effekten skyldes sandsynligvis en vis bekæmpelse af bladsvampe. Også i majshelsæd er der fundet
en vis effekt. I slætgræs er der derimod ikke fundet effekt.
Forsøg med forsuring af gylle viste lavere effekt på kvælstofudnyttelsen end i tidligere år.
I demonstrationer af blandinger af efterafgrøder er det vist, at olieræddike og gul sennep klarer sig godt, men
også at vikke, som er kvælstoffikserende, er lovende.
En meget væsentlig ressource for landmanden er kvælstof, som han enten har til rådighed i husdyrgødning
eller handelsgødning. Og da kvælstof normalt er den begrænsende faktor for planteproduktionen, så er det
ekstremt vigtigt, at landmanden anvender ressourcerne optimalt. Et af projektets hovedformål er at styrke
udnyttelsen af kvælstof.
En forbedret næringsstofudnyttelse er direkte forbundet med en lavere påvirkning af miljøet. Således vil en
reduceret kvælstofudvaskning eller en reduceret ammoniakfordampning på 1 kg resultere i, at afgrøden får
tilført 1 kg kvælstof mere. Det samme er tilfældet for fosfor. Landmandens ønske om at tilføre mere gødning
til sine afgrøder er derfor i fuld overensstemmelse med samfundets ønske om at reducere belastningen af
miljøet med næringsstoffer.
Note 69. Mark- og kulturteknik til optimering af udbyttet i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, på basis af markforsøg og andre afprøvninger samt erfaringer fra ind- og udland, at
udvikle nye og forbedre eksisterende mark- og kulturtekniske metoder så jordens dyrkningssikkerhed bevares, udnyttelsen af vandressourcerne optimeres, og afdræningen af jorden forbedres, samtidig med at der
sikres en økonomisk rentabel produktion på et bæredygtigt grundlag.
Projektets aktiviteter:
1. Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til jordpakning og jordstruktur
1.1 Forbedring af dyrkningsprocesserne i relation til at undgå jordpakning:
Der blev anlagt tre jordpakningsforsøg i 2010. Disse forsøg er videreført. I årene 2010-2013 er forsøgsbehandlingen (jordpakningen) gennemført. I årene 2014-2017 måles der på effekterne af pakningen, Forsøgene skal kvantificere jordfysiske ændringer og indflydelse på udbyttet, foranlediget af pakning i underjorden.
Endvidere undersøges det, om jordpakning kan ”repareres” med biologisk jordløsning i form af isåning af
olieræddike med dybtgående rødder. Der måles fortsat på effekter af jordpakningen på jord og planter. Det
er nødvendigt, at forsøgene gennemføres i mange år, da processerne foregår over lang tid.
1.2 Jordpakningseffekt af bælter i forhold til hjul:
Potentialet for at mindske skadelig jordpakning ved at anvende landbrugsmaskiner monteret med bælter i
stedet for dæk er undersøgt. Resultater fra ind- og udland er gennemgået og opsummeret i en artikel.
2. Dyrkningssystemer
2.1 Strip tillage:
Der er gennemført en vidensopsamling på dyrkningsmetoden strip tillage. Resultater fra ind- og udland er
gennemgået og opsummeret i en artikel.
3. Dræning
3.1 Drænforsøg:
Der er gennemført et drænforsøg med forskellige materialer og metoder. Det undersøges om der er forskel
på dræningsevnen af forskellige drænfiltre samt forskellige nedlægningsmetoder. Der er kun udført et minimum af målinger i forsøget i 2015 jf. ændringsansøgning.
3.2 Drænbehov:
Der er gennemført en orienterende undersøgelse af arealer med behov for forbedret dræning ved hjælp af
en overflyvning med drone og efterfølgende databehandling jf. ændringsansøgning.
4. Markvanding
4.1 Vandingsforsøg i græs:
Der er gennemført vandingsforsøg i græs under tag. I forsøgene er der opsamlet data til videreudvikling af
afgrødemodeller, som har til formål at forbedre økonomien i markvanding.
Aktiviteterne i forsøget er skåret ned jf. ændringsansøgning.
4.2 Udvikling og forbedring af afgrødemodeller:
Der er gennemført en udvikling og forbedringer af afgrødemodeller inden for vanding. En del af resultatopgørelsen/modeludviklingen er udskudt til næste år jf. ændringsansøgning.
5. FarmTest of markteknik
5.1 FarmTest:
Der er kun gennemført en FarmTest jf. ændringsansøgningen. Den gennemførte FarmTest er: Anvendelse
af mekanisk blandede gødninger. Her blev mekanisk blandede gødninger testet i praksis.
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6. Produktionsøkonomi
6.1 Produktionsøkonomiske konsekvenser: Der er beregnet økonomiske konsekvenser ved valg af udstyr til
markarbejde. Der er skåret ned på aktiviteterne jf. ændringsansøgning.
Projektets resultater og effekter:
- Skadelig jordpakning i 20-80 cm dybde kan konstateres med en metode til visuel vurdering.
- Der er mindsket luftpermeabilitet i jorden med øget hjullast.
- Der er en negativ effekt af jordpakning på mængden af overjordiske plantedele.
- Brug af bælter fører kun til mindre jordpakning end hjulmontering, hvis belastningen på bælterne er
jævnt fordelt, og vægten på maskinen ikke er voldsom høj.
- Der er ikke fundet forskelle på dræningseffektiviteten ved de forskellige materiale- og metodevalg til
dræning.
- Et omfattende vandingsforsøg i græs er gennemført med 2015 som det tredje forsøgsår. Der er opnået et i international sammenhæng enestående datasæt vedrørende vanding af græs og kløvergræs.
- Der er opnået data fra afgrødescanninger, der kan danne grundlag for udvikling af nye afgrødemodeller til styring af vanding.
- FarmTesten ”Anvendelse af mekanisk blandede gødninger” viser en stor variation i gødningernes
afblanding.
- Der er en god pointe i at bruge tilgængelige oplysninger til at anslå fordele og ulemper og vurdere de
økonomiske konsekvenser forud for valg af udstyr.
Effekten af projektet er, at såvel konventionelle som økologiske landmænd og deres rådgivere har et opdateret grundlag for at tilrette produktionen, så jordens dyrkningssikkerhed bevares, udnyttelsen af vandressourcerne optimeres og afdræningen af jorden forbedres, samtidig med at der sikres en økonomisk rentabel produktion på et bæredygtigt grundlag.
Landmanden får bl.a. mulighed for at vurdere, hvorvidt meget kørsel med f.eks. tunge gyllevogne giver en
udbyttenedgang i de efterfølgende afgrøder. Eller om en evt. investering i bæltemontering til landbrugsmaskinerne kan forbedre jordstrukturen. Derudover kan nævnes at aktiviteterne inden for markvanding giver en
positiv effekt på udnyttelsen af vandressourcerne.
Projektet beskæftiger sig med grundvilkår for fødevareproduktionen og herved samfundet som helhed. Projektet bidrager med en langsigtet, samfundsmæssig effekt, fordi projektet genererer den viden, der er et essentielt element i at bevare jordens dyrkningssikkerhed og herved bevare jorden som ressource til gavn for
fortsat fødevareproduktion. Projektet forventes samlet set at give en forbedret udnyttelse af de tilførte næringsstoffer.
Note 70. Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektet formål var at udvikle værktøjer og metoder, der professionaliserer landbruget inden for ledelse,
strategi, forretningsudvikling og arbejdsmiljø.
Projektet er delt op i koordinerede delprojekter med hvert sit formål:
- Udvikling af metoder og værktøjer, der kan forbedre landmandens evne til at føre strategier ud i livet
og skabe et resultat på bundlinjen.
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-

Udvikling af viden og metoder, som øger landmandens evne til bæredygtigt at proces- og produktinnovere.
Afdækning og udvikling af ledelsesværktøjer, der matcher fremtidens krav til organisationsformer,
kompetenceudvikling, forandringsledelse og arbejdsmiljø.

Projektets aktiviteter:
Fra tal til handling
I delprojektet er der i 2015 udført følgende aktiviteter:
- Indsamling af den nyeste viden om nøgletal i landbruget, og hvordan nøgletal sættes i spil i strategiprocessen
- Udvikling af et værktøj, hvor landmandens nøgletal objektivt vurderes som indspil til strategiprocessen
- Indsamling af viden om, hvordan strategi-implementeringsindsats og strategi-opfølgningsrådgivning
bedst tilrettelægges
- Videnindsamling omkring kravene til rådgivning af strategiprocessen som helhed
- Design af spørgeskemaundersøgelse omkring landmandens fremtidige behov inden for området
Strategi.
Forretningsudvikling i landbruget
I delprojektet er der i 2015 udført følgende aktiviteter:
- Videnindsamling gennem bl.a. omfattende litteraturstudie
- Opstart af GAP analyse af værktøjer og praksisser indenfor forretningsudviklingsområdet, herunder
er der skabt overblik over allerede eksisterende værktøjer
- Afholdt intern workshop – tværfagligt (med repræsentanter fra de forskellige fagområder).
Effektive ledelsesformer
I delprojektet er der i 2015 udført følgende aktiviteter:
1. Ledelsesspillet
- Der er gennemført analyse til afdækning af, hvordan der i dag arbejdes med effektive ledelsesformer. Gennem individuelle og fokusgruppeinterviews er det afdækket, hvordan bedriftens ledelse udføres i dag. Såvel hensigtsmæssig adfærd og forbedringsmuligheder er identificeret
- Der er udpeget relevante ledelsesprincipper, som er testet dels ved landbrugsskoleelever og pt. er
under test i 8 landbrugsbedrifter
- Der er udviklet 4 ledelsesprincipper omkring oplæring, feedback, åben forventningsafstemning og
handlingsplan.
2. Lederudvikling via udviklingsdialoger
- Der er gennemført analyse til afdækning af, hvordan der i dag arbejdes med længerevarende udviklingsdialoger. Gennem individuelle og fokusgruppeinterviews er det afdækket, hvordan udviklingsdialoger gennemføres på bedriften i dag og forbedringsmuligheder er identificeret
- Der er udpeget relevant indhold og proces i udviklingsdialoger
- Der er udviklet koncept for udviklingsdialoger som pt. er under test i 8 landbrugsbedrifter.
3. Strategisk ledelse
- Der er gennemført analyse til afdækning af, hvordan der i dag arbejdes med strategisk ledelse og
planlægning
- Gennem individuelle interviews og tekstanalyse af en række allerede udarbejdede strategiplaner er
det afdækket, hvordan bedriftens strategiske ledelse udføres i dag
- Der er udviklet en proces til afklaring af bedriftens strategiske ledelse, som er udviklet i samarbejde
med ledelses- og strategirådgivere samt eksterne rådgivere.
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4. Arbejdsmiljøledelse
- Der er indsamlet viden omkring arbejdsmiljøledelse, herunder viden om tavlemøder og ugemøder
- Gennemført 4 besøg på landbrug, hvor magneter og brugen heraf er demonstreret. Spørgeskemaer
er udfyldt af landmænd og medarbejdere ved besøg
- Opfølgning og besvarelse af 2. spørgeskema efter 5 mdr.
- Analyse af resultater ud fra spørgeskemaer, telefonsamtaler og besøg.
5. Forandringsledelse
- Indsamlet viden omkring forandringsledelse
- Afprøvet feltstudier på tre case-bedrifter, herunder fokusgruppe interview af ledelsen på bedriften
- Udviklet og afprøvet erkendelsesværktøjer såsom organisations- og ansvarsdiagram og motivationsarketyper på tre bedrifter
- Afprøvet forskellige forandrings- og forankringsværktøjer såsom ugemøder, kropssprog, forventningsafstemning og fastholdelse gennem individuelle øvebaner.
- Afholdt workshop for rådgivere omkring input om forandringsprocesser på bedrifter samt feedback
på udviklede værktøjer.
Projektets resultater og effekter:
- Udvikling af nye koncepter, værktøjer og praksisser indenfor strategi, forretningsudvikling og ledelse
- Fra tal til handling
- Artikler omhandlende strategiprocessen.
- Notat, der på baggrund af videnindsamling belyser, hvordan nøgletal i landbruget sættes i spil i strategiprocessen.
- Notat, der skaber grundlag for en kommende spørgeskemaundersøgelse.
- Et værktøj, hvor landmandens nøgletal objektivt vurderes som indspil til strategiprocessen.
Forretningsudvikling i landbruget
- Artikel om udviklingsprocesser for proces- og produktinnovation.
- Overblik over eksisterende værktøjer indenfor forretningsudviklingsområdet.
- Vejledning i analyse af interview indeholdende analysemodeller til håndtering af interviewdata.
Effektive ledelsesformer
- Der er gennemført 3 fokusgruppeinterview med i alt 20 deltagere samt to individuelle interview.
- Ca. 20 strategiplaner er indholdsanalyseret og dokumenteret i rapport og formidlet i artikel.
- Der er udviklet 12 + 4 ledelsesprincipper heraf er 4 i test ved 8 bedrifter. Introduktion til brug af principper er udarbejdet.
- Der er udviklet koncept for strategisk ledelse og koncept for udviklingsdialoger, sidstnævnte er i test
på bedrifter. Introduktion til en type udviklingsdialoger er udarbejdet.
- Inden for arbejdsmiljøledelse er der dannet overblik over, hvilke tilpasninger der skal gøres i forhold
til implementering af magneter og arbejdsmiljø på tavlemøder og ugemøder. Principperne for at inddrage arbejdsmiljø på tavlemøder er præsenteret til ERFA møde ved lokale rådgivere samt på diverse landbrugsskoler, dyrskuer og messer.
- Inden for forandringsledelse er der udarbejdet artikel omkring ”Ledelse starter hos dig selv”, herunder 5-trins metoden til forandringsprocessen. En samlet vidensrapport omkring afprøvningen af feltstudier er udarbejdet og erfaringer med forandringsledelse er præsenteret for rådgivere.
Bedre strategiske beslutninger for landbrugsvirksomheden vil skærpe fokus på de værdiskabende indsatser.
Dette vil medføre mere velovervejede vækstforløb og give en bedre kreditvurdering i banken.
Når ledelse og management forbedres, og der optimeres på de daglige rutiner, så stiger trivslen blandt medarbejderne samtidig med, at ressourcerne udnyttes mere optimalt.
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Målrettet ledelsesfokus og konsekvent opfølgning kan endvidere reducere antal af sygdomsforekomster i
besætningerne og øge dyrenes overlevelse ved hurtigere identifikation og afhjælpende indsats. Når management forbedres, og der optimeres på de daglige rutiner, så reduceres forekomsten af sygdomme i besætningen.
Der vil også ske færre arbejdsulykker på grund af en større viden om sikkerhed og mere fokus på risikovurdering.
Bedre strategiske valg og en mere struktureret og bevidst forretningsudvikling i landbruget vil føre til en mere
konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Dette forbedrer bedrifternes økonomi, fastholder arbejdspladserne
og i bedste fald giver mulighed for øgede investeringer og udvikling af nye arbejdspladser. Samtidig vil bedre
ledelse og management forbedre trivslen og reducere sygefraværet, hvilket er med til at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen.
Note 71. Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle monitering og varslingssystemer, som vil sikre, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler under hensyn til årets klimaforhold bliver så målrettet som muligt og dermed både sikrer
optimale udbytter og forebygger udvikling af resistens. Endvidere er formålet, under hensyn til den nye pesticidafgift, at finde frem til den mest optimale anvendelse af de plantebeskyttelsesmidler samt at udvikle alternative mekaniske bekæmpelsesmetoder, så afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler bliver mindre.
Projektets aktiviteter:
I korn, majs, vinterraps og hestebønne er nedenstående aktiviteter gennemført i projektet i 2015.
1 Behovsbestemte bekæmpelsesstrategier i korn
1.1 Ukrudtsbekæmpelse
Der er afprøvet kombinationer af ukrudtsmidler i forskellige doseringer med henblik på at finde nye, effektive
løsninger, der både er økonomisk optimale og forebygger udvikling af herbicidresistens, herunder forsøg
med radrensning i vårbyg. Der er afprøvet strategier for ukrudtsbekæmpelse ved tidlig såning af vintersæd.
Forsøgene gennemføres over flere år for at sikre, at der tages højde for en eventuel årsvariation. På basis af
markforsøgene er der udarbejdet nye dyrkningsvejledninger for behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse.
1.2 Svampe- og skadedyrsbekæmpelse
Der er i markforsøg afprøvet nye kombinationer af svampe- og skadedyrsmidler i forskellige doseringer, herunder en høj dosering, så resultaterne også kan danne baggrund for rådgivning under forhold med højt smittetryk af bladsvampe. Forsøgene gennemføres over flere år for at sikre, at der tages højde for eventuelle
årsvariationer. Der har været fokus på, at de udviklede strategier understøtter implementeringen af Integreret
Plantebeskyttelse (IPM). Dyrkningsvejledninger om bekæmpelse af skadevoldere er opdateret på baggrund
af resultaterne.
1.3 Monitering og varsling for skadevoldere
Der er med udgangspunkt i DMI-vejrdata udviklet en web-service, som kontinuert viser timer med potentiel
bladfugt og nedbørshændelser. Fremover skal disse oplysninger sammenholdes med den tidsmæssige og
rumlige forekomst af svampesygdommene, som kortlægges i moniteringen, når der bliver givet en generel
varsling for bekæmpelsesbehov.
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Moniteringen af angrebsniveauet af svampe i de mest udbredte sorter og angreb af bladlus er primært sket
forsøgsparceller, men der har også været indberetning fra marker. Udbredelsen og forekomsten af hvedegalmyg er fulgt i feromonfælder, og der er varslet om bekæmpelsesbehov. Der er samtidig indhentet oplysninger om sædskifte, ligesom der er bedømt aksangreb i marker med mere udbredt flyvning på et følsomt
udviklingstrin. Derudover er der gennemført registreringer af effekten af bekæmpelse af hvedegalmyg på
forskellige vækststadier.
Varsling mod havrerødsot er gennemført ved i efteråret at registrere angreb af bladlus i vinterbyg- og vinterhvedemarker, idet bladlusene, som overfører virusset havrerødsot, er en god indikator for risikoen for angreb
af denne virussygdom.
1.4 Sprøjteteknik
Ny sprøjteteknologi med LED-belysning af sprøjtedouchen betyder, at stigende arealer sprøjtes om natten.
Der er gennemført markforsøg, som belyser sammenhængen mellem vandmængde og tidspunkt for sprøjtning, herunder betydningen af mængden af dug.
Der udbydes en række pH-regulerende additiver, som måske kan forbedre effekten af ukrudtsmidler. Det
afprøvet i markforsøg, om der i praksis kan ses øget effekt.
2 Ukrudt og bladsvampe i majs
2.1 Mekanisk bekæmpelse af ukrudt
Implementering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse som en del af IPM forudsætter, at der kan anvises effektive
strategier for bekæmpelse af ukrudtet. Der er gennemført markforsøg med radrensning i kombination med
kemisk ukrudtsbekæmpelse i majs. På baggrund af resultaterne er dyrkningsvejledningerne for kombinationen af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i majs opdateret.
2.2 Vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter
Der er i majs gennemført markforsøg med henblik på at finde de mest effektive midler mod visse ukrudtsarter, som er et problem for dyrkningssikkerheden. Forsøgene er behandlet ved logaritmisk sprøjtning, så dosis-responskurver kunne beregnes.
2.3 Monitering og varsling for bladsvampe
Som følge af større udbredelse af majsdyrkning optræder bladsvampe i majs udbredt og kan potentielt være
årsag til store udbyttetab. Ved moniteringen af majsbladplet og majsøjeplet er indsamlet data om dyrkningsforhold, og efterfølgende bliver det analyseret, hvordan disse faktorer i fremtiden kan indgå i varslingen for
disse bladsygdomme.
3 Skadevoldere og vækstregulering i vinterraps
3.1 Varsling for rapsjordlopper i efteråret
Med udgangspunkt i registrering af rapsjordlopper fra august til november, baseret på fangster i fangbakker,
er der varslet for angreb. Anbefalinger om bekæmpelse er givet på basis af gældende bekæmpelsestærskler.
3.2 Vækstregulering
Forbedring af såteknikken har medført, at et ønsket lavt plantetal i vinterraps lettere end tidligere kan opnås,
og dermed kan sikres kraftige planter, som ikke strækker sig og dermed bedre kan overvintre. Markforsøg til
belysning af, hvorvidt vækstregulering kan øge væksten af sideskud og dermed øge udbyttet, er planlagt og
udføres i 2016.
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4 Svampe og skadedyr i hestebønne
4.1 Svampe- og skadedyrsbekæmpelse
Der er gennemført markforsøg til belysning af behov for at bekæmpe svampesygdomme og skadedyr.
Projektets resultater og effekter:
Varsling:
Der er udviklet en ny web-service, som viser antal timer med bladfugt som støtte til vurdering af behov for
bekæmpelse af svampesygdomme.
Der er gennemført en monitering og varsling for svampe og skadedyr, som gennem vækstsæsonen har understøttet landmænd og rådgivere i at gennemføre en behovsbestemt bekæmpelse.
Forsøg:
Der er gennemført markforsøg med en lang række opgaver inden for plantebeskyttelse. Blandt de opnåede
resultater kan nævnes
- At der er betydelig forskel i behovet for svampebekæmpelse i hestebønne, og at der ved behov kan
opnås store nettomerudbytter
- At væselhale, som er et nyt stor græsukrudtsproblem i Danmark, ikke kan bekæmpes med tilfredsstillende effekter i foråret
- At glyphosat før høst og i stub efter høst er en effektiv strategi mod agertidsel
- At radrensning selv i et vanskeligt år som 2015 kan give en effektiv ukrudtsbekæmpelse i majs
Resultaterne er bl.a. formidlet på LandbrugsInfo og i Oversigt over Landsforsøgene 2015.
Anvendelsen af resultater fra monitering og varsling bliver gennem vækstsæsonen anvendt af rådgivere og
landmænd til at tage beslutninger om eventuel bekæmpelse af skadevoldere, så den faktiske indsats i så høj
grad som muligt kommer til at svare til den økonomisk optimale indsats.
Forsøgsresultaterne er anvendt til at opdatere dyrkningsvejledningerne for de aktuelle afgrøder, så den nyeste viden er til rådighed for rådgivere og landmænd.
Eksempelvis giver den ny viden om bekæmpelse af væselhale landmænd mulighed for at ændre deres management af denne ukrudtsart, så de nødvendige tiltag bliver gennemført i stedet for at spilde ressourcer på
at forsøge at løse problemet med kemiske midler.
Gevinsten er at landmændene bliver i stand til at gennemføre en behovsbestemt plantebeskyttelse, som
giver det højeste nettomerudbytte. Desuden bidrager projektets resultater til, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler bliver holdt på et så lavt niveau som muligt. Den høje pesticidafgift i Danmark gør det ekstra
påkrævet at plantebeskyttelsesmidlerne anvendes målrettet og efter behov.
Forskellige spørgsmål om den praktiske gennemførelse af forsøg er løbende blevet løst i samarbejde med
forsøgsmedarbejderne i forsøgsenhederne. Systemet til præsentation af resultater fra monitering og varsling
er forældet, men har alligevel kunnet leveres som planlagt. Indrapportering og bearbejdning af data fra markforsøg Nordic Field Trail System er forløbet meget smidigt ligesom afrapporteringen i Oversigt over Landsforsøgene er sket planmæssigt.
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Note 72. Kvægklynger 2018
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er behov og interesse for blandt kvægbrugere og rådgivere at opnå mere og sikker viden omkring den
reelle effekt af forskellige produktionsstrategier. Projektets formål var at teste effekten af forskellige produktionsstrategier på produktionsrespons, sundhed, koens biologi og økonomi. Strategierne for 2015 har fokus
på grovfoderproduktionen og omfatter valg af kløvergræsblanding samt lav eller høj NDF-fordøjelighed i
majsensilage.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Produktionseffekt ved forskellige kløvergræsblandinger
- Kontakt til mulige værtsbesætninger samt endelig udvælgelse af værtsbesætninger til praksistest
- Opstartsmøder vedrørende igangsættelse af praksistest samt retningslinjer og procedurer for test
Arbejdspakke 2. Produktionseffekt af botanisk sammensætning i kløvergræsensilage
- Endelig udvælgelse og indkøb af kløvergræsensilage fra praksis
- Gennemførelse af 12 ugers fodringstest med kløvergræsensilage på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) under kontrollerede forsøgsbetingelser i et malkerobothold (60 køer)
- Udtagning af mælkeprøver, gødnings- og urinprøver samt prøver af foderration, foderrest, kraftfoderblanding, indkøbte fodermidler, og ensilage
- Analyse af data
- Formidling af resultater
Arbejdspakke 3. Produktionseffekt af NDF-fordøjelighed i majs
- Endelig udvælgelse og indkøb af majsensilage fra praksis, der adskiller sig på NDF-fordøjelighed
- Gennemførelse af 12 ugers fodringstest med indkøbt majsensilage på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) under kontrollerede forsøgsbetingelser i et malkerobothold (60 køer)
- Udtagning af mælkeprøver, gødnings- og urinprøver, samt prøver af foderration, foderrest, kraftfoderblanding, indkøbte fodermidler og ensilage
Projektets resultater og effekter:
I forbindelse med arbejdspakke 2 Produktionseffekt af botanisk sammensætning i kløvergræsensilage er der
opnået dokumenteret viden omkring 4 forskellige kløvergræsensilagers virkning på mælkeproduktionen hos
højtydende malkekøer. Konkret viser undersøgelsen, at foderoptag og mælkeproduktion ikke var forskellig
mellem kløvergræsensilage af 1. slæt af forskellig kløvergræsblanding, når fordøjeligheden af organisk stof
var sammenlignelig. I nærværende undersøgelse var kløverandelen lav, og ydelsesresponset antages derfor
primært at afspejle de anvendte græsarter. Der var altså ingen indikationer af botaniske forskelle mellem
græsarter, som var store nok til at påvirke ydelsesresponset. Det var ikke muligt at belyse en eventuel effekt
af forskelle i rødkløverindhold eller totalt kløverindhold på ydelsesresponset på grund af det generelt lave
kløverindhold.
Under arbejdspakke 3 er der gennemført fodringstest på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) med lav
eller høj NDF-fordøjelighed i majsensilage, og resultaterne er ved at blive analyseret og gjort op.
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I arbejdspakke 1 er der påbegyndt udvælgelse af egnede værtsbesætninger samt opstart af praksistest i
disse besætninger. Resultaterne under projektets arbejdspakker vil samlet bidrage til at forbedre udnyttelsen
af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne gennem et bedre grundlag for at vælge den rette grovfoderstrategi.
Primærproducentens grundlag for at vælge den rette grovfoderstrategi forbedres, hvilket vil bidrage til en
forbedret økonomi.
Da der generelt mangler viden omkring de forskellige danske majs- og kløvergræsensilagers effekt på produktionsresponset hos malkekøer under danske forhold, vil resultaterne fra projektet hjælpe med at skabe
en bedre rentabilitet for erhvervet som helhed. Dette på grund af, at alle landmænd, der producerer grovfoder til malkekøer, vil have et forbedret vidensgrundlag at bygge deres fodringsstrategi på grovfoderområdet
omkring og dermed bedre vil kunne træffe det rette valg for deres bedrift.
Note 73. Minus 30 foderenheder pr. gris
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projekts formål var at demonstrere en reduktion af det samlede foderforbrug pr. produceret gris fra undfangelse til slagt, som nås ved at sætte fokus på ”vigtigste håndtag”, med direkte eller indirekte indflydelse på
foderforbrug, i såvel sohold som smågrise- og slagtesvineproduktion.
Projektets aktiviteter:
34 besætninger og deres rådgivere har deltaget i projektet, hvor de har:
- Haft 1 opstartsbesøg pr. besætning, hvor der blev lavet handlingsplaner som rådgivningsbesøgene
har været fokuseret omkring.
- Haft 3 rådgivningsbesøg i hver besætning, hvor fokus har været på at reducere foderforbruget i hele
den integrerede produktion ved at optimere på managementstrategier.
- Deltaget i 1 fælles møde for alle deltagende besætninger.
Der er derudover blevet:
- Gennemført 2 regionale møder i efteråret for de deltagende besætningsejere og medarbejdere
- Lavet 3 hitlister over deltagende besætninger for at følge deres udvikling i foderforbrug. Hitlister udarbejdes på baggrund af E-kontroller og DB-tjek analyser.
- Afholdt 1 styregruppe og 3 projektgruppemøder.
- Udsendt månedlige nyhedsbreve til de deltagende besætninger
- Hjemmesiden www.minus30fe.dk og Facebook siden www.facebook.com/minus30FE er løbende
blevet opdateret ligesom der er kommunikeret via VIP’s nyhedsbrev og igennem andre fagmagasiner såsom Landbrugsavisen, Fagmagasinet SVIN og Hyologisk.
Projektets resultater og effekter:
For det gennemsnitlige foderforbrug for de 34 deltagende besætninger var der pr. 30. september 2015 en
reduktion i foderforbruget pr. gris fra 311 FE til 300 FE pr. produceret gris. 8 ud af de 34 besætninger (23,5
pct.) havde reduceret deres samlede foderforbrug med 20 FE eller mere. Alle besætningerne i projektet har
fået lavet handlingsplaner og har haft rådgivningsforløb bestående af kvartalsvise besøg (3 besøg) i projektperioden.
Der fokuseres på lige præcis de tiltag i besætningen, der virker, når foderforbruget skal reduceres. Der er en
stor økonomisk effekt, når foderforbruget reduceres pr. produceret gris i en integreret besætning.
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Når foderforbruget sænkes, øges udover den økonomiske bundlinje, effektiviteten af produktionen. Der er
ligeledes en miljømæssig effekt, da der er en større udnyttelse af foderet og derved en reduceret udskillelse
af kvælstof, ammoniak og fosfor pr. gris produceret.
Note 74. Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre en større konkurrencedygtighed i produktionen af korn, raps og bælgsæd, samt
øge selvforsyningsgraden med protein til foder.
Projektets aktiviteter:
1. Korn, dyrkningssikkerhed og øget værdi
1.1 Forbedring af dyrkningsprocesserne for brødhvede af vinterhvede
- Der er gennemført fire forsøg, hvor gødskningsstrategiens betydning for kvalitet og udbytte af brødhvede er belyst.
1.2 Forbedring af dyrkningsprocesserne for vinterhvede til foder
- Der er gennemført fem forsøg, hvor vekselvirkninger mellem gødskningsstrategi, planteværnsmidler
og mikronæringsstoffer er belyst. Formålet er at opnå højere udbytter og større proteinindhold.
1.3 Forbedring af dyrkningsprocesserne for vårbyg til malt
- Der er gennemført et forsøg til belysning af gødskningsstrategiens indflydelse på kvaliteten af maltbyg.
2. Foderkorn, foderudbytte og foderkvalitet
2.1. Konkurrenceforholdet mellem vårsædsarterne ved produktion af foder
- Der er gennemført fire forsøg, hvor konkurrenceforholdet mellem vårsædsarterne, vårbyg, havre,
vårhvede og vårtriticale er undersøgt.
2.2 Foderkvalitet i kornarterne
- Der er gennemført en række analyser af foderkvaliteten i kornsorter, og igangsat arbejde med at udvikle et indeks der skal beskrive sorternes energiindhold til svinefoder.
3. Bælgsæd, dyrkning og foderforsyning
3.1. Forbedring af dyrkningsprocesserne for hestebønne
- Der er gennemført tre forsøg, hvor betydningen af sådybde og udsædsmængde i hestebønner er
undersøgt under pløjefri dyrkning.
4. Raps, dyrkningsstrategi og udbytte
4.1. Forbedring af dyrkningsprocessen ved etablering af vinterraps
- Der er gennemført fire forsøg, med etableringsmetoder i vinterraps
Projektets resultater og effekter:
- Den totale N mængde har større betydning for kvaliteten af brødhvede, end tidspunkterne for kvælstofgødskning.
- Svampebekæmpelse er en forudsætning for at kunne udnytte tildelt kvælstof.
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Det største økonomiske udbytte blandt vårsædsarterne til foder fandtes i havre i 2015. I gennemsnit
af forsøgene 2013-2015, er det dog foderbyg der giver det største økonomiske udbytte.
Størst udbytte i hestebønne er fundet ved sådybder på over 3 cm og ved den største udsædsmængde.

Det gennemgående tema i projektet er optimering af plantedyrkningen ved en forbedret management i produktionen og en bedre ressourceudnyttelse. En succesfuld implementering af projektets resultater vil forbedre udnyttelsen af ressourcer som f.eks. næringsstoffer.
Note 75. Økologisk vidensformidling og demonstration
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, at der fra nationale og internationale forsøg- og forskningsresultater genereres anvendelig formidling af den nyeste viden indenfor det økologiske fagområde. Formålet er i forlængelse heraf, at
der skabes mulighed for, at økologiske landmænd og deres rådgivere får den nyeste viden og har mulighed
for at indhente den gennem artikler, film, workshops, kongresser og seminarer.
Projektets aktiviteter:
Der vil i projektet blive udarbejdet minimum 30 demonstrationer herunder, artikler, opgørelser, korte faglige
film til vidensformidling. Desuden vil projektet indsamle viden, der vil blive brugt i forbindelse med afholdelse
af markvandringer og workshops med konsulenter og landmænd. Der vil blive afholdt omkring 5 workshops i
projektet. Der vil være deltagelse i cirka fem internationale kongresser, seminarer og workshops for at indhente den nødvendige og nyeste viden. Projektlederen vil planlægge en oversigt over de emner, der skal
udarbejdes artikler og film omkring og holde sig ajour med de kongresser, demonstrationer og workshops,
der er relevante at gennemføre, at deltage i og sprede viden fra. Projektplanen indeholder således tre delaktiviteter, der konkret skal løses:
- Rådgivning og formidling om rammevilkår og generel faglig formidling til økologiske landmænd indenfor økologisk planteproduktion, husdyrproduktion og bæredygtighed (5 workshop/markvandringer, deltagelse i fem faglige kongresser og 30 faglige artikler).
- Film om håndtering af grise på friland og dyrkningsmetoder (4-5 kortfilm).
- Konsekvenser ved krav om 100 pct. økologisk frø (Analyse og artikler).
Projektets resultater og effekter:
- Eksisterende faglig viden, er udbredt gennem artikler, film og demonstrationsaktiviteter, der kommer
direkte til nytte og gavn for primærproducenterne og deres rådgivere.
- Der er skrevet og formidlet viden om regler og produktionsvilkår, der skal sikre formidlingen til økologiske landmænd i forhold til at kunne producere og agere ifølge økologireglerne. For herved at sikre
en optimal udnyttelse af ressourcer gennem viden om bæredygtighed, dyrevelfærd, planteproduktion, teknologi, sygdomshåndtering.
- Der er gennemført en gennemgang af Budgetkalkuler for kvæg og lavet en justering i forhold til den
praktiske viden. Opdateringen er inkorporeret i Farmtal-online.
- Deltagelse i Økologikongres 2015 i november måned, hvor der blandt andet på en stand blev formidlet viden om bæredygtighed og recirkulering.
- I projektperioden er der sat en kampagne i gang omkring kalvedødelighed og projektet har understøttet en opgørelse over kalvedødeligheden de seneste 10 år.
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Der er indkøbt kamera og redigeringsprogram til at lave film i felten, hvor der således er lavet materiale til 5 film om håndtering af grise på friland. En film er færdigredigeret og udgivet på YouTube.
Der har været en deltager afsted på kongres om Havre i Irland. Den viden vil blive implementeret i
kommende informationsmaterialer til økologiske landmænd.

Filmene om håndtering af frilandssvin vil gavne dyrevelfærden og gøre håndteringen mere sikker for landmændene. Derfor er det meget relevant at få den viden udbredt.
Viden om produktionsvilkår og regler er vigtig for de økologiske landmænd således, at de har direkte adgang
til gennem skriftlig information på Landbrugsinfo, da nye regler skal implementeres i primærproduktionen
hurtigst muligt. Bl.a. gennem workshops/markvandringer og artikler.
Viden om faglige emner indenfor økologisk planteproduktion, husdyr, bæredygtighed, recirkulering mv. er
væsentlig for at få udbredt nyeste viden til primærproducenterne, således at de hurtig kan få gavn af den
relevante viden.
Når de økologiske landmænd har en fuldkommen indsigt i de parametre, der kan øge sikkerheden i den
økologiske produktion vil deres konkurrenceevne øges. Det samme gælder, når landmændene har fokus på
bæredygtighedsparametre og recirkulering. Dyrevelfærden øges ved en sikker håndtering af dyr på friland,
mens en mindskning af kalvedødeligheden også indebærer forbedret dyrevelfærd. Implementeringen af ny
viden om økologisk planteproduktion, vil være med til at øge konkurrenceevnen. Adgang til redigerede budgetkalkuler er væsentlig for landmændenes mulighed for at vurdere egen styrke på bedriften.
Note 76. Reduktion af pattegrisedødelighed - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Hovedprojektets formål var at sænke og fastholde en lav pattegrisedødelighed fra fødsel til fravænning.
Projektets formål var at sænke og fastholde en lav pattegrisedødelighed fra fødsel til fravænning gennem
udvikling og brug af nye og kendte værktøjer til implementering af viden og rutiner, der virker.
Projektet skal demonstrere i praksis, hvordan arbejde med faglig viden i kombination med uddannelse, rådgivningsmetoder og -værktøjer kan sætte fokus på management og skabe effekt på svineproducenternes
bundlinje gennem sænket dødelighed hos pattegrise.
Projektets aktiviteter:
Udvikling
- E-læring – der er udviklet et e-læringsforløb i samarbejde med projektet ’Kompetenceudvikling – når
landmanden har tid og behov). E-læringsforløbet aktiverer de rutiner, der er beskrevet i farestaldsmanualen, som omhandler kerneviden omkring arbejdsrutiner i stalden. Rutinerne fra manualen
gennemgås via videosekvenser, som viser den korrekte udførsel af rutinen.
- En elektronisk platform til at beregne besætningens pattegrisedødelighed – der er udarbejdet en Potentialeberegner, som giver besætningsejer og ansatte et hurtigt indblik i deres nuværende niveau
for pattegriseoverlevelse samt for potentialet i at øge overlevelsen. Potentialeberegneren er tilgængelig på www.pattegriseliv.dk og er nem at bruge.
- Test af værktøjer - alle udviklede værktøjer er blevet testet af besætningsejere, medarbejdere samt
af rådgivere og dyrlæger. Nogle værktøjer testes stadig med henblik på videre udvikling.
- Fase I - Igangsætning af kampagne
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Inspiration og læring fra de bedste - Udpegning og analyse af 5 model-landmænd. Der er i alt besøgt
6 landmænd, men hos den ene var data ikke valide, og derved kunne vedkommende ikke udpeges
som model-landmand.
- Mentor-ordning – ovennævnte landmænd indgår alle i projektet som mentor for en anden landmand.
3 af mentorerne er mentor for 2 landmænd, hvor de andre er mentor for 1 landmand. Der er skrevet i
artikler i landbrugsmedierne om mentorerne, og én af mentorerne har holdt foredrag på Kongres for
Svineproducenter.
- Der er oprettet en Facebook side for projektet, som i skrivende stund har 1.200 likes. Både deltagere
fra besætningerne, mentorer og rådgivere er aktive på siden.
Fase II: Demonstrationsforløb ud fra Best Practice erfaringer (2015-2017).
I demonstrationsforløbets 2. fase er følgende aktiviteter udført:
- Rådgivningsforløb i 30 so-besætninger. Der er udpeget en tovholder i hver besætning, som enten er ekspert i farestaldsrådgivning eller er mentor for besætningen. I rådgivningsforløbet inddrages også besætningsdyrlægen eller en ledelsesrådgiver.
Udover selve rådgivningsforløbet er følgende tiltag sat i værk. Det er ikke alle tiltag, der er iværksat i alle
besætninger.
- Uddannelsesforløb for 10 af besætningernes driftsledere, hvor der er sat fokus på kommunikation,
motivation samt ledelse af medarbejdere (Leder i Landbruget).
- Antropologiske studier – 3 af besætningerne har haft besøg af en antropolog, hvilket har givet viden
om, hvorfor noget faglig viden implementeres, mens anden viden fravælges/undlades. Herved blev
der opnået viden om, hvilke kulturelle og sociale aspekter, der henholdsvis begrænser og styrker
implementering og brug af faglig viden i hverdagen.
- Brug af LEAN ledelsesværktøjer – nogle af besætningerne har valgt at indføre LEAN tavlemøder
som en del af tiltagene til at øge pattegriseoverlevelsen.
- Mentorforløb – i 10 besætninger er der lavet et mentorforløb for enten ejer eller driftsleder med én af
de udpegede mentorer.
- Kursusdag om trumfkort – der er gennemført en kursusdag for deltagende rådgivere i brug af trumfkort.
- Mini ERFA–grupper – der er gennemført telefonmøder for alle rådgivere i projektet. Disse er inddelt i
mindre grupper for at sikre optimal videndeling og erfaringsudveksling.
Projektets resultater og effekter:
- Der er skrevet 25 artikler i landbrugsfaglige tidsskrifter.
- Der er udviklet nye produkter i form af en potentialeberegner og e-læring for farestaldsmedarbejdere.
Dokumenteret viden omkring, hvad der øger pattegriseoverlevelsen, er implementeret i alle deltagende besætninger. Endvidere sker en stor erfaringsudveksling og videndeling blandt ejere, driftsledere og medarbejdere gennem den oprettede Facebook gruppe. På denne måde bringes dokumenteret viden rundt i mange
besætninger.
Overlevelsen blandt pattegrise er allerede øget i 19 ud af 30 af de deltagende besætninger (bedre dyrevelfærd).
Flere pattegrise, der overlever, giver en bedre dyrevelfærd – specielt for de pattegrise, der ellers ville dø af
enten sult, kulde eller sygdom.
Udarbejdelse af f.eks. e-læring giver lettere adgang til relevant viden – og desuden præsenteres viden i både
tekst og video, hvilket vil gøre det nemmere for mange at tilegne sig denne viden. E-læring findes også på
engelsk, hvorved udenlandske medarbejdere vil have mulighed for at tilegne sig viden.
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Optimering af eksisterende rutiner samt indførsel af nye, relevante rutiner vil øge management i besætningerne. Endvidere er der sat fokus på, hvad andre faggrupper som f.eks. antropologer kan bidrage med ift. at
få implementeret ny viden. De 3 besøgte besætninger ligger alle blandt de bedste 10 besætninger efter 3
kvartaler.
En øget overlevelse blandt pattegrise vil give den enkelte primærproducent en bedre bundlinje, da færre
døde vil give flere grise, der kan sælges, samtidig med at det sjældent vil indebære flere udgifter at få flere
pattegrise til at overleve. En bedre bundlinje for soholderne, vil give erhvervet en økonomisk konkurrenceforbedring.
Flere overlevende pattegrise giver derudover både bedre dyrevelfærd for den enkelte overlevende pattegris
og samtidig en bedre almen forståelse blandt forbrugerne, som har svært ved at forstå, at der dagligt dør et
stort antal pattegrise i den danske svineproduktion.
Note 77. Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle et system, der kan anvende og koble data og informationer om køernes produktion, adfærd og position i stalden samt tilpasse og afprøve UHF-teknologien (Ultra High Frequency) til
identifikation af køer.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Sammensatte aktivitetsmålinger
Trin 1: Identifikation af data fra de 4 anvendte teknologier til aktivitetsmåling - herunder kortlægning af muligheder for synkronisering af tidspunkt for registreringer.
Trin 2: Udvikling af dataplatform til opsamling og sammenfletning af data fra aktivitetsmålinger, hvor data fra
de forskellige systemer bliver samlet for den enkelte ko.
Gennemførte aktiviteter under trin 1 og 2
I denne arbejdspakke blev data fra forskellige typer aktivitetsmålere, der tidligere har været prøvet enkeltvis,
opsamlet. De 4 afprøvede teknologier er AfiTags, Ruminac, SmartCow og Lyngsøe accelerometer. Disse er
derudover sammenholdt med aktivitetsmålinger i DeLaval managementsystem. Målet i 2015 har været at få
fastlagt de forskelige datastrukturer og ud fra dette kunne udvikle datastabeller, der muliggør, at data fra
forskellige aktivitetsmålere kan opsamles for den enkelte ko.
Der er udviklet en række nye datastrukturer, der gør det muligt at samle aktivitetsdata i samme database
som data omkring foderoptagelse fra Insentecsystemet.
-

-

AfiTags, der forenklet beskrevet er en skridtmåler påsat koens ben, giver informationer om, hvorvidt
koen er i hvile eller bevæger sig. For at kunne sammenstille disse data med data fra andre aktivitetsmålere har det været nødvendigt at validere, hvorvidt de automatiske opsamlede data beskrev
realtid eller var forsinkede. Endvidere blev det valideret, hvorvidt sensorerne opfangede ligge- og
stående adfærd korrekt. Denne validering er sket med faktiske menneskelige observationer og har
vist en god overensstemmelse.
Da AfiTags modsat de andre systemer er monteret på koens ben, har det endvidere været relevant
at vurdere, hvorvidt det giver problemer med afskrabninger, der muligvis vil kunne påvirke aktivite-

150

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015

-

-

-

ten. Derfor er der foretaget en manuel vurdering af omfanget af afskrabning hver uge. Disse observationer tyder på, at det kun er i varme perioder, at det kan udgøre et opmærksomhedspunkt.
Ruminac systemet bygger på en retningsbestemt lydoptagelse af koens tygning og kan give informationer om drøvtygningens variation og længde. Observationer i projektet tyder på, at det kan være
relevant at se på ændringer i drøvtygningstiden som et bedre sammenligningsgrundlag end det relative tal. Dette vil være en mulighed i 2016, hvor de forskellige typer informationer sammenstilles.
SmartCow er et positioneringsudstyr, der fortæller i realtid, hvor i stalden koen befinder sig. Systemet kan være nyttigt som supplement til manuelle observationer til validering af andre aktivitetsmålinger, men det har vist sig svært direkte at kunne sammenstille registreringer fra systemet med registreringer fra andre typer aktivitetsmålere.
Lyngsøe accelerometer har som protype været installeret på foderbord i en stald uden insentec for
at teste, om det kan give informationer om ædetid.

Det er nu muligt at sammenstille data fra de tre af systemerne på enkeltkøer i et samlet datasæt, og hvor det
er muligt at supplere den enkelte kos aktiviteter med de nuværende basisdata fra Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) omkring ydelse, foderoptagelse og sygdomsregistreringer. I 2016 vil det på baggrund af
disse sammenstillede data være interessant at følge enkeltkøers forskellige samlede aktiviteter i forhold til at
kunne se sammenhæng til produktion, sygdomsbehandling og velfærd. Endvidere vil det være relevant at
sammenligne aktivitetsmålinger foretaget med sensorer på koens hals med sensorer monteret på koens
ben. Manuelle observationer tyder på, at de forskelige typer registreringer ikke afspejler den samme type
aktivitet.
Trin 3 og 4 gennemføres i 2016
AP 2. Anvendelse af UHF-teknologi til identifikation
Hovedparten af arbejdet i arbejdspakke 2 har kredset om indsamling af viden omkring brugen af UHFteknologi og brugen af UHF-øremærker og den heraf følgende kortlægning af mulighederne for kvægbruget i
Danmark.
Trin 1: Vidensindsamling
Som en del af vidensindsamlingen var to medarbejdere på en studietur til Skotland, hvor man har god erfaring med brugen af UHF-øremærker til Kvæg. Desuden har man indhentet erfaringer fra Australien og New
Zealand, hvor man også har arbejdet med UHF-teknologien i flere år.
Der er udarbejdet en rapport om den opnåede viden, som danner grundlaget for det videre arbejde med
projektet.
Trin 2: Kortlægning af muligheder
Der er udarbejdet en rapport, som omhandler muligheder og perspektiver for anvendelse af UHF-teknologien
i Danmark. Formålet med rapporten var at kortlægge mulighederne for at bruge UHF-teknologien i kvægbruget - både indenfor de arbejdsprocedurer, der er på kvægbedrifterne i det daglige arbejde, men også de
arbejdsprocedurer, som eksterne bidrager med - herunder inseminører, dyrlæger, vognmænd, myndigheder
og slagterier.
Trin 3: Afprøvning i forsøgsbesætninger
Der er indkøbt UHF-øremærker og scannere med det formål at teste brugen i danske kvægbesætninger.
Testene er endnu kun udført i begrænset omfang, og størstedelen af dette arbejde udføres i 2016. Men den
foreløbige konklusion er, at UHF-øremærkerne havde tydelige fordele i særlige situationer, hvor man flytter
dyr i flokke og ikke har behov for at få udpeget enkelte dyr.
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Projektets resultater og effekter:
De foreløbige resultater handler om optimeret og ny anvendelse af en allerede eksisterende teknologi.
Sammenligningen af data fra de forskellige aktivitetsmålinger kan give øget og et mere nuanceret vidensniveau omkring koens adfærd i staldene. Dette kan bruges til at optimere på en række områder omkring
ædeadfærd, hviletid, dyrevelfærd etc. I sidste ende kan dette betyde en bedre ressourceudnyttelse.
Brugen af UHF-øremærkerne kan lette arbejdsgangene på kvægbedrifterne, minimere antallet af fejl og
medføre et bedre arbejdsmiljø. Projektet kører også i 2016, men det forventes, at der kan dannes grundlag
for en øget anvendelse af denne teknologi i dansk kvægbrug.
Projektet understøtter krydsfeltet mellem produktion, indsatsfaktorer, klima, miljø, dyrevelfærd og dagligt
management, som er en forudsætning for en fremtidig konkurrencedygtig kvægproduktion. Projektet kan
medføre en bedre rentabilitet i form af forenklede arbejdsgange i produktionen.
Note 78. Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at se på miljømæssige og økonomisk bæredygtige vækstmuligheder i malkekvægbruget efter kvoternes ophør i 2015 samt at identificere væsentlige barrierer for miljømæssig og økonomisk
vækst. Projektet vil i den forbindelse også inddrage viden og erfaringer fra andre lande.
Projektets aktiviteter:
Malkekvægbedrifternes udviklingsmuligheder
- På baggrund af data fra myndighederne og oplysninger fra Kvægdatabasen er der gennemført en
omfattende analyse af malkekvægbedrifternes udviklingsmuligheder i forhold til naturarealer. Der er
ligeledes set på ejendommenes beliggenhed i forhold til vandoplande.
- Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 1.200 mælkeproducenter vedrørende
deres udviklingsplaner for ejendommen samt de faktorer, som især begrænser dem i at gennemføre
planerne.
- Der er igangsat en interviewundersøgelse blandt et mindre udsnit af mælkeproducenterne med henblik på at komme tættere på deres udviklingsplaner og de miljømæssige forhold, som måtte begrænse dem i at realisere planerne.
- Der er tale om projekt med medfinansiering af Landdistriktsmidler. Projektet løber over to år. De resterende aktiviteter gennemføres i 2016.
Projektets resultater og effekter:
- Malkekvægejendommenes mulighed for at øge dyreholdet i relation til miljøreguleringen er kortlagt
- Malkekvægejendommenes planer for fremtiden samt hvilke forhold, der begrænser dem i at realisere
planerne, er undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra denne analyseres i
øjeblikket med henblik på afrapportering
- Der gennemføres i øjeblikket en dyberegående interviewundersøgelse blandt et mindre antal producenter. Formålet er at komme tættere på deres fremtidsplaner og på de miljøforhold, der begrænser
dem i at realisere planerne
Projektet har til formål at identificere muligheder for at øge mælkeproduktionen på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde. En vækst i produktionen vil udover at gavne den enkelte producents økonomi
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også have en positiv indflydelse på beskæftigelsen i landdistriktsområderne. Vækst i produktionen vil samtidig indebære en større eksport af mejeriprodukter, hvilket vil gavne samfundsøkonomien. Endelig fokuserer
projektet på muligheden for en miljømæssig bæredygtig vækst med henblik på at mindske miljøbelastningen
– herunder udledningen af ammoniak.
Note 79. Sunde køer og kalve dør ikke - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Landbrug og Fødevarer Kvægs nuværende strategi tilskriver, at dødeligheden reduceres til 3,5 procent for
køer og 5,5 procent for kalve i 2018. Seneste tal for 2014 angiver en dødelighed på cirka 5 procent for køer
og cirka 8,3 procent for kalve. Der er derfor brug for fortsat at arbejde med reduktion af dødeligheden.
Formålet med nærværende projekt er derfor 1) at øge vidensgrundlaget for årsager til forhøjet ko- og kalvedødelighed, 2) at reducere kodødeligheden og 3) at reducere kalvedødeligheden.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Værdifuld udvikling af diagnostikken:
- On-farm obduktionsmetode til at finde dødsårsager hos døde køer og kalve er under udvikling. Fire
kvægdyrlæger har efter et kompetenceforløb i obduktion afprøvet on-farm obduktionsmetoder ved
anvendelse af ”learning-by-doing” princippet. Retningslinjer herfor er under udvikling, og forløbet
fortsættes i 2016. Det foreløbige arbejde er blevet præsenteret på et evaluerings- og koordineringsmøde mellem obduktionsdyrlæger og problemknuser teams (se under AP2).
- Der er indgået aftale med Dianova om analyse af udtaget organ- og prøvemateriale, og der er udviklet procedurer for en kvalificeret pakning og forsendelse af udtaget materiale. Ved de on-farm obduktioner, der er foretaget i 2015, har der endnu ikke været behov for at indsende materiale til laboratorieanalyse. Det påregnes, at der vil være behov for dette i 2016.
AP 2 Sunde køer dør ikke:
- Motiverende rådgivningspraksis: Der er afholdt koordinerende møder samt arbejdsmøder med henblik på at indsamle viden og erfaringer samt fastlægge afgrænsning af rådgivningspraksissen. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2016.
- Udvikling af en samarbejdspraksis for problemknuser-teams. Der er blevet etableret fire problemknuser-teams bestående af en kvægdyrlæge med analytisk kompetence samt en kvægkonsulent
med proceskompetence. Hvert team har udpeget og besøgt en relevant besætning med forhøjet dødelighed, har foretaget besætningsanalyse og har igangsat proces til reduktion af dødeligheden. Foreløbige resultater af analyse og igangsætning af proces er blevet præsenteret på evaluerings- og
koordineringsmødet mellem obduktionsdyrlæger og problemknuser teams. Arbejdet fortsætter i
2016.
AP 3 Sunde kalve dør ikke:
- Indsamling og analyse af data relateret til kalvedødelighed: Der er udviklet og udsendt spørgeskema
om procedurer for kalvemanagement til mere end 1.100 mælkeproducenter. Der er modtaget besvarelser fra godt 500. I 2016 analyseres for sammenhænge mellem kalvemanagement og kalvedødelighed.
- Udvikling af ny praksis for håndtering af hygiejne og desinfektion i kælvningsbokse og kalvebokse:
Forskellige rengørings- og desinfektionsprocedurer er gennemført og effekten er analyseret. Der er
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udarbejdet en rapport om resultatet. Resultater vil tillige blive offentliggjort i videnoverførselsprojektet ”Sænk din ko og kalvedødelighed”.
Udvikling af et foreløbigt beslutningsstøtteværktøj: Der er i tilknytning til AP 2 afholdt koordinerende
møder samt arbejdsmøder med henblik på at indsamle viden og erfaringer samt fastlægge afgrænsning af beslutningsstøtteværktøjet. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2016.

Projektets resultater og effekter:
- Et beredskab bestående af 4 dyrlæger med særlige kompetencer i on-farm obduktion af køer og kalve
- 4 problemknuser-teams er etableret og er under uddannelse
- En analyse af årsager til forhøjet kalvedødelighed: Data om kalvemanagement er indsamlet
- En vejledning i håndtering af hygiejne og desinfektion i kalvestalden: Forskellige rengørings- og desinfektionsprocedurer for kalvebokse er afprøvet og analyseret samt beskrevet i en rapport
- En foreløbig version af et beslutningsstøtteværktøj: Viden og erfaringer om generel rådgivningspraksis er indsamlet, og opgavens afgrænsning er vurderet.
Via obduktion af udvalgte døde køer og/eller kalve sammenholdt med gennemgribende besætningsanalyse
opnås et sikkert vidensgrundlag for årsagssammenhænge for forhøjet dødelighed. Herved opnås bedre forståelse for sygdomssammenhænge, således at der etableres en forebyggende indsats, der reducerer antallet af sygdomstilfælde samt at sygdomstilfælde, der på trods heraf måtte opstå, håndteres optimalt. Med
udgangspunkt heri og med inddragelse af generel viden udviklet i projektet vil igangsætning og fastholdelse
af en målrettet proces til reduktion af dødeligheden medføre et varigt forbedret management. Herved opnås
en forbedret sundhed og dyrevelfærd.
Økonomisk relaterer disse sig især til mindre produktionstab i sygdomsperioden op til dødsfaldet. Herved
stiger produktionen og bidrager til fastholdelse af arbejdspladser i hele erhvervet. Forbedret sundhedstilstand øger dyrevelfærden. Tillige vil et mindre behov for indkøb af erstatningsdyr og dermed færre flytninger
af levedyr også medføre bedre smittebeskyttelse på besætningsniveau samt mindre import og dermed bedre
smittebeskyttelse på nationalt niveau. Dette bidrager til at sikre den gode sygdomsstatus i den danske animalske produktion. For erhvervet opnås øget samfundsaccept af kvægproduktionen.
Note 80. Effektiv formidling af økonomiske analyser
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at formidle og demonstrere bæredygtige udviklingsveje i forhold til de store økonomiske
udfordringer, som landbruget står over for i form af forringet konkurrenceevne, vanskelige indtjeningsvilkår
og rammebetingelser samt en stadig vanskeligere risikostyring. Projektet har således understøttet og fastholdt muligheden for en god og sund økonomisk udvikling på den enkelte bedrift – både konventionel og
økologisk.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Vidensdeling om konkurrenceevne og størrelsesøkonomi.
- Det er belyst, hvilke økonomiske konsekvenser og effekt ændret kvælstofregulering, som foreslået i
Natur- og Landbrugskommissionens rapport, vil have dels for konventionel produktion, dels for konkurrenceevnen mellem konventionel og økologisk produktion.
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Som følge af mælkekvotens udfasning er der foretaget en analyse af de størrelsesøkonomiske fordele i den økologiske mælkeproduktion. Endvidere er det belyst, hvad der kendetegner økologisk
mælkeproduktion med høj jordrente.
Der er gennemført studier hos tre landmænd, som belyste omkostningerne ved hjemmeblanding af
foder. Beregningerne inkluderede omkostninger til formaling, blanding samt opbevaring af råvarerne
mv.

Arbejdspakke 2: Aktuelle emner – demonstration og stillingtagen.
- Der er gennemført to casestudier på svinebedrifter, som belyste, hvordan bedriften kan omlægge fra
korn til majs i svinefoderet. Endvidere er det beregnet, hvilken betydning det har for foderomkostningerne samt omkostninger til lager mv.
- På baggrund af nye regler for anvendelse af gødning på økologiske bedrifter er der for økologiske
sædskifter på ler- og sandjord foretaget beregning ved anvendelse af forskellige kvælstofniveauer
for at fastlægge det økonomisk optimale niveau.
- På baggrund af forsøg ved Aarhus Universitet med efterafgrøder er der udarbejdet en artikel om
brugen af efterafgrøder i den økologiske planteavl.
- Inden for den økologiske svineproduktion er foder en vigtig parameter. På den baggrund er det økonomiske potentiale for grovfodertildeling til økologiske slagtesvin blevet belyst ved forskellige typer
og mængder af grovfoder.
Arbejdspakke 3: Flerårige analyser og publikationer.
- Der er foretaget en statistisk analyse, der belyste, om der er en eventuel sammenhæng mellem input
til svineproduktionen og output fra svineproduktionen i hhv. USA og Danmark. På den baggrund er
den danske svineproduktion blevet sat ind i et globalt perspektiv.
- Endvidere er eksporten af økologiske fødevarer blevet belyst.
- På en temadag om fjerkræproduktion er der præsenteret en sammenligning af det økonomiske resultat for konsumægproducenter, der enten indkøber færdigblandet foder til hønerne eller selv
hjemmeblander foderet.
- For at sikre en løbende ajourføring af kompetencerne inden for det økonometriske område, er der
gennemført en workshop med dette tema.
Projektets resultater og effekter:
Resultaterne, der er opnået i projektet, har bidraget til, at den enkelte landmand har fået demonstreret en
række aktuelle analyser, som anviser udviklings- og optimeringsveje for den enkelte bedrift inden for både
plante- og husdyrproduktionen.
Det bidrager til at understøtte, at den enkelte landmand er i stand til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, der sikrer bedriftens konkurrenceevne og tilpasning til de aktuelle forhold i omverden.
Projektet har således bidraget til at anvise en bæredygtig og økonomisk holdbar udvikling for den enkelte
bedrift, såvel økologisk som konventionel.
Der er i projektet formidlet og demonstreret bæredygtige udviklingsveje, der har understøttet og fastholdt
muligheden for en god og sund økonomisk udvikling på den enkelte bedrift. De gennemførte aktiviteter understøtter både bedre management og økonomistyring såvel i plante- som husdyrproduktionen på konventionelle og økologiske bedrifter. Dette vil samlet set bidrage til at forbedre den enkelte landmands økonomiske
resultat.
En afgørende faktor for et konkurrencedygtigt erhverv samt en konkurrencedygtig bedrift, og dermed et erhverv, der bidrager positivt til samfundsøkonomien og skaber udvikling samt nye arbejdspladser, er, at der
sikres effektiv og solid beslutningsstøtte til den enkelte primærproducent.
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Projektet leverer denne beslutningsstøtte og er dermed med til at sikre et konkurrencedygtigt erhverv på det
produktionsøkonomiske og ledelsesmæssige område. Det vil bidrage til både at fastholde arbejdspladser i
den eksisterende produktion og udvikle nye arbejdspladser i forbindelse med etablering af nye forretningsog produktionsområder.
Note 81. God ledelse og gode produktionsresultater - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at opnå gode produktionsresultater ved at udvikle nye veje til god ledelse og styring af
den daglige drift på malkekvægbedrifter. Projektet foregår primært ude på bedrifterne, hvor en række bedrifter følges og rådgives i anvendelsen af både de tekniske managementredskaber som DMS Dyreregistrering
og de mere manuelle redskaber såsom planlægningstavler m.m.
Projektets aktiviteter:
Projektet er 2-årigt, og i dette projektets første år er der arbejdet med:
Indkredsning og beskrivelse af metode
- Udviklet plan for forløb på bedrifter, herunder kontrakt/breve til landmand og rådgivere
- Udviklet Roadmappingskemaer og produktblade
- Udviklet motivationsskemaer
- Udviklet implementeringsskabeloner for værktøjer
- Udviklet skabelon for feltarbejde og interviewguide
Finde og udvælge egnede bedrifter
- Specificeret krav til forskellige bedrifter (dansk/udenlandsk arbejdskraft, økologi/konventionel, AMS
m.m.)
- Annonceret og udvalgt 6 bedrifter jf. ansøgning (faktisk 7, idet en ejer både et I/S og et A/S)
Observationsforløb og aftalt forløb på bedrifter
- Feltarbejde er udført på alle bedrifter, afprøvet henholdsvis 1 eller 2 dags besøg
- Udvælgelse af minimum 3 værktøjer, Roadmapping og handlingsplan er lavet for alle bedrifter
Igangsætte og gennemføre forløb
- Opstartet via undervisning på alle bedrifter samt tæt opfølgning
- Alle elementer nævnt i ansøgningen er påbegyndt
Evaluering
- Evaluering og ændring af materialer: Roadmappingskemaer, motivationsskema m.m. er sket løbende.
- Evaluering af behov og muligheder med feltarbejde i gang.
- Løbende opfølgning og log ved besøg
- Udviklet evalueringsmetode i form af survey exact m.m. i forbindelse med afslutning af bedrifter
Opstart af forløb på yderligere 3 bedrifter
- Udvælgelse og opstart af yderligere 3 bedrifter ud fra revideret plan for forløb
- Caserapport fra deltagende bedrifter
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Udviklet skabelon til beskrivelse af forløb på gårdene

Projektets resultater og effekter:
Projektet har indkredset og arbejdet med metoder og redskaber til opstart af rådgivning på bedrifter indenfor
daglig management - herunder roadmappingskemaer, produktblade, motivationsskema og skabelon til feltarbejde og interview. Desuden er metoderne og redskaberne anvendt på bedrifter med stor forskel i arbejdskraft og produktion. Bedrifterne er blevet fulgt løbende, og der er sket implementering/træning af de elementer, som er beskrevet i ansøgningen, hvilket er benchmarking, Kritiske Målepunkter, arbejdslister, fodringsovervågning og planlægning/medarbejdermødet.
Projektet forventes at kunne forbedre mælkeproducenternes konkurrenceevne og øge deres muligheder for
at opnå en rentabel produktion igennem projektets ledelsesmæssige fokus. Projektets effekter vil kunne
måles på de deltagende bedrifter – blandt andet i form af, om mælkeproduktionen stiger, og om der er færre
brist og fejl i produktionen. Når projektets resultater bredes ud, forventes de at kunne få effekt på mange
malkekvægbedrifter i forhold til at finde en god praksis for styring og ledelse af bedriften.
Det forventes, at projektet kan bidrage til, at kvægbruget øger deres produktion af mælk, og bidrager til mere
indtjening på mælkeproduktion i forhold til, at der er fokus på at optimere produktionsresultatet. Samtidig bør
projektet kunne bibeholde antallet af beskæftigede i kvægbruget, hvis der kan ske en øget produktion i erhvervet. Ydermere har projektet et ressourcemæssigt fokus, idet det indeholder elementet fodringsovervågning, hvor fokus også er på at anvende nærringsstoffer optimalt i forhold til den produktion, der opnås.
Note 82. Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Klovlidelser er blandt de vigtigste årsager til dårlig velfærd og øget dødelighed hos malkekøer, og samtidig
er håndtering af klovsundhed på besætningsniveau kompleks og stiller særlige krav til blandt andet arbejdstungt manuelt arbejde. Projektets formål var at udvikle viden og værktøjer, der understøtter besætningsejerens arbejde med at forbedre klovsundheden.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Rådgivningskoncept
- It-værktøj til benchmarking af klovregistreringer: Der er udviklet datamanagementprogrammer til udtræk af klovregistreringsdata fra Kvægdatabasen. Præsentation af udtræk på LandbrugsInfo er under udvikling, anslået 90 procent færdig. Mail-service, der udsender benchmark til hver enkelt klovbeskærer, der foretager klovregistreringer, er under udvikling, anslået 90 procent færdig. Automatisering af udtræk og mail-service er under udvikling, anslået 90 procent færdig.
- Rådgivningskoncept: Motiverende rådgivningspraksis: Der er afholdt koordinerende møder samt arbejdsmøder med henblik på at indsamle viden og erfaringer samt fastlægge afgrænsning af rådgivningskonceptet. Udviklingsarbejdet fortsætter i 2016.
Arbejdspakke 2. Fuldfoderoptimering til reduktion af klovlidelser
- Der er opsat kameraovervågning af ko-aktivitet ved foderbord i én besætning, hvor fodring sker efter
principperne i ”Kompakt Fuldfoder”. Videooptagelser er aflæst manuelt, hvilket har vist sig meget
tidskrævende. Muligheder for automatisk registrering af ko-aktivitet ved et repræsentativt udsnit af
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foderbordet er undersøgt. Der er indkøbt og opsat kamera-udstyr hertil i endnu en besætning, der
anvender ”Kompakt Fuldfoder”, og dataindsamling er påbegyndt.
Dataindsamling fortsættes i 2016, og der laves dataanalyse samt formidling af resultater.

Arbejdspakke 3 Opstaldningens indflydelse på benstilling og klovform hos ungdyr
- Der er indgået aftale med Institut for Produktionsdyr (KU-LIFE) om deltagelse i planlægning og gennemførelse af dataindsamling i op mod 20 malkekvægbesætninger samt foretage dataanalyse og
deltagelse i formidling af resultater.
- Dataindsamling er påbegyndt i 9 besætninger
- Dataindsamling fortsættes i 2016, og der laves dataanalyse samt formidling af resultater.
Projektets resultater og effekter:
Nærværende projekt er første del af et toårigt projektforløb. En skarp adskillelse af forventede delresultater i
henholdsvis 2015 og 2016 fremgår ikke af ansøgning eller ændringsansøgning, men de fleste aktiviteter
forventes at køre i både 2015 og 2016.
Arbejdspakke 1. Rådgivningskoncept
- It-værktøj til benchmark: Værktøjet et tæt på at være færdigudviklet og forventes klar til offentliggørelse primo 2016.
- Udvikling af foreløbigt rådgivningskoncept: Viden og erfaringer om generel rådgivningspraksis er
indsamlet, og opgavens afgrænsning er vurderet.
Arbejdspakke 2. Fuldfoderoptimering til reduktion af klovlidelser
- Dataindsamling er påbegyndt i 2 besætninger, der anvender ”Kompakt Fuldfoder”
Arbejdspakke 3. Opstaldningens indflydelse på benstilling og klovform hos ungdyr
- Der er indgået aftale med Institut for Produktionsdyr, KU-LIFE om deltagelse i projektet.
- Dataindsamling påbegyndt i 9 besætninger

Det forventes, at øget viden om sammenhænge mellem fodringsmanagement og forekomst af klovlidelser
samt sammenhæng mellem opstaldning og udvikling af klovform og benstilling vil medvirke til anvendelse af
forebyggende tiltag, der vil kunne reducere forekomsten af klovlidelser hos malkekøer. Det forventes ligeledes, at benchmarking af forekomst af klovlidelser vil motivere landmænd til at igangsætte forebyggende tiltag
til forbedring af klovsundheden - resulterende i færre klovlidelser. Anvendelsen af en målrettet rådgivningspraksis forventes at resultere i færre sygdomstilfælde samt bedre håndtering af de sygdomstilfælde, der
alligevel måtte opstå.
Færre tilfælde af klovlidelser og mere optimal håndtering af de tilfælde, der måtte opstå, medfører et reduceret produktionstab. Den forbedrede indtjening på bedrifterne vil medføre fastholdelse eller øgning af arbejdspladser i primærerhvervet samt i følgeindustrien - herunder mejeri- og slagterisektoren, samt for håndværker- og serviceerhvervene. Denne udvikling i arbejdspladser vil især ske i landdistrikterne. Den øgede dyrevelfærd vil tillige bidrage til at forbedre kvægbrugets image.
Note 83. Sunde køer og kalve dør ikke - demonstration
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Landbrug og Fødevarer Kvægs nuværende strategi sigter mod, at dødeligheden reduceres til 3,5 procent for
køer og 5,5 procent for kalve i 2018. Seneste tal for 2014 angiver en dødelighed på cirka 5 procent for køer
og cirka 8,3 procent for kalve. Dødeligheden hos økologiske kalve er specifikt på 9,3 procent. Formålet med
nærværende videnoverførselsprojekt er derfor at sænke kalve- og kodødeligheden yderligere til gavn for
dyrevelfærden, samfundsaccepten samt landmandens økonomi.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Nå-i-mål med ko- og kalvedødeligheden
- Der er publiceret artikler, der har formidlet viden til landmænd om sænkningen af ko - og kalvedødeligheden i besætningerne.
- Der er publiceret artikler, der har formidlet viden til kvægrådgivere og kvægdyrlæger om metoder og
rådgivning i bedrifter med forhøjet ko - og kalvedødelighed
- Der er lavet stikprøve-undersøgelser vedrørende omfanget af "ikke-korrekt" aflivet kvæg samt formidling af denne viden.
Arbejdspakke 2. Kalve-kursus for alle
- Afholdelse af kurset er udskudt til 2016. Der har i 2015 været indledende planlægning og vidensindsamling vedrørende indholdet af kurset
Arbejdspakke 3. ØKO-kalvekampen
- Kalvekampen er blevet planlagt og igangsat medio 2015.
- Der er etableret fem staldskoler - hver med en kvægkonsulent som tovholder.
- Der er afholdt tre møder i hver staldskole – i alt 15
- Der er udarbejdet en kommunikationsplan
- Der er oprettet en Facebook-gruppe, hvor forløbet af staldskoler og status for kalvedødeligheden
kan følges. Siden offentliggør og deler desuden løbende gode råd og nye data vedrørende pasning
af kalve
- Der er løbende skrevet faglige artikler i Økologisk Nyhedsbrev om ØkoKalvekampen.
Projektets resultater og effekter:
- Fem artikler til landmænd om reduktion af dødelighed
- To artikler til landmænd om aflivning af køer og kalve
- En artikel til rådgivere/dyrlæger om reduktion af dødelighed
- En FarmTest-rapport samt en faglig artikel herom vedrørende hygiejne og desinfektion i kalvenes
nærmiljø.
- 5 staldskoler om reduktion af kalvedødelighed i økologiske besætninger etableret
- 5 faglige artikler om etablering af samt foreløbigt forløb i staldskolerne.
- En Facebookgruppe om Økokalvekampen
Nærværende projekt formidler viden og værktøjer udviklet i projekt ”Sunde køer og kalve dør ikke”. Det er af
afgørende betydning, at kendskabet til viden og værktøjer fra dette projekt udbredes til landmænd, kvægrådgivere og kvægdyrlæger, således at viden og værktøjer tages i anvendelse. Det drejer sig blandt andet
om at fastlægge et tilstrækkeligt vidensgrundlag for overdødelighed via obduktion, at foretage en gennemgribende besætningsanalyse og at kunne igangsætte og fastholde en målrettet proces til reduktion af dødeligheden. Det forventes, at der konstateres færre sygdomstilfælde, at de sygdomstilfælde, der opstår, håndteres optimalt, og at dyrevelfærden herved forbedres.
Økonomisk relaterer disse sig især til mindre produktionstab i sygdomsperioden op til dødsfaldet. Herved
stiger produktionen og bidrager til fastholdelse af arbejdspladser i hele erhvervet. Forbedret sundhedstil-
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stand øger dyrevelfærden. Tillige vil et mindre behov for indkøb af erstatningsdyr og dermed færre flytninger
af levedyr også medføre bedre smittebeskyttelse på besætningsniveau samt mindre import og dermed bedre
smittebeskyttelse på nationalt niveau. Dette bidrager til at sikre den gode sygdomsstatus i den danske animalske produktion. For erhvervet opnås øget samfundsaccept af kvægproduktionen.
Note 84. Landbruget som sikker og tryg arbejdsplads
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Det er projektets formål at udføre aktiviteter målrettet at reducere antallet af ulykker i landbruget, at styrke
det generelle arbejdsmiljø i landbruget samt at gøre en særlig indsats for unges arbejdsmiljø i landbruget.
Ulykkesstatistikkerne viser, at der er behov for konstant og målrettet indsats for at knække ulykkeskurven og
for at fastholde fokus på et godt arbejdsmiljø i landbruget.
Projektets aktiviteter:
Der er afholdt følgende aktiviteter, som anført i ansøgningen:
Arbejdspakke 1: Unges arbejdsmiljø
- Der er gennemført en kommunikationsindsats særligt målrettet unge i landbruget
- Kommunikationsindsatsen er primært gennemført via arrangementer for op mod 200 landbrugselever på landbrugsskolerne og igennem aktiv kommunikation på de sociale medier
Arbejdspakke 2: Øget fokus på arbejdsmiljø og ulykkesreduktion hos landmændene
- Der er udarbejdet faktaark
- Der er udarbejdet nyhedsbreve (årshjul)
- Der er kommunikeret skriftligt gennem egne publikationer og mundligt ved relevante arrangementer
Arbejdspakke 3: Indhentning og formidling af ny viden
- Regelområdet og udviklingen på området er fulgt, såvel nationalt som internationalt
- Der har været deltagelse i udvalgt(e) relevante konferencer
- Der er afholdt ERFA-møde for landbrugets arbejdsmiljøkonsulenter
Projektets resultater og effekter:
I projektet har der været direkte kontakt med godt 200 landbrugselever, cirka 1.000 landmænd og derudover
produceret og formidlet skriftligt materiale (nyhedsbreve, faktaark, biologisk APV-skabelon, sikkerhedskort,
PP med fokuspunkter, tekst til skilte, træningsprogrammer og artikler).
Det sociale medie www.landbrugsinfo.dk og fagblade er i høj grad benyttet som en måde at sprede skriftlig
information, mens direkte dialog har været omdrejningspunkt på dyrskuer, på stand, på grovfoderekskursion,
på skoler, til erfa-møde mv.
Ulykkesstatistikker og anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen viser, at der i landbruget er et udpræget behov
for at forbedre arbejdsmiljøet. Landbruget er stadig et af de farligste erhverv i Danmark, hvilket ses på ulykkesstatistikkerne mens landbruget samtidig også er udpeget af myndighederne til at være et nedslidningstruet erhverv – det vil sige med stor risiko for nedslidningsskader (primært på grund af hårdt fysisk arbejde
og utilsigtede arbejdsstillinger).
Øget fokus på et godt arbejdsmiljø og implementering af de formidlede budskaber i nærværende projekt vil
have en stor effekt på de enkelte bedrifter.
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Et godt arbejdsmiljø skaber en samfundsmæssig gevinst i form af højere produktivitet, færre sygedage, færre behandlinger på grund af ulykker/nedslidning og ikke mindst færre indlæggelser på grund af alvorlige arbejdsulykker.
Projektet har oplevet en stor interesse omkring vores tiltag blandt andet via journalister, der har hjulpet til
yderligere formidling. Landmænd, beskæftigede og elever på landbrug har givet tilkendegivelser og interesse
for produkter udarbejdet i projektet, hvilket viser, at udarbejdede produkter (korte, præcise og illustrerede) er
en gangbar vej at gå, når vi taler skriftlighed, mens gode evalueringer fra landbrugsskolerne viser, at formidling med inddragelse af ny-udarbejdede produkter og god drøftelse med de unge, hvor der undervejs udvises ægte interesse for deres kommende arbejdsliv, også er en vej frem for at nå de unge. Der har ligeledes
været god interesse på Facebook-siden Agrisafety (www.facebook.com/Agrisafety), hvilket har vist sig som
en vej at få spredt sit budskab effektivt og hurtigt både til især unge, men også til ældre beskæftigede i landbruget.
Note 85. Optimering af forvaltningen af kvælstof og vand i landbruget
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke videngrundlaget for at anvende målrettede, differentierede og omkostningseffektive virkemidler til reduktion af landbrugets kvælstofudledning. Projektet skal endvidere bidrage til at skabe grundlaget for en forvaltning af grundvandsressourcen, der tilgodeser både vandmiljøet i vandløbene og
landbrugets behov for vand til markvanding.
Projektets aktiviteter:
Projektet er baseret på et genbevilget 2014-tilskud og omfatter således alene de aktiviteter, det ikke var muligt at afslutte i 2014:
Kortlægning af kvælstofretention
- Grundlaget for det nye kvælstofretentionskort er vurderet, især med fokus på sikkerheden på den
estimerede gennemsnitlige kvælstofretention på ID15 niveau.
Måling og beregning af kvælstofudledning
- Den store mængde måledata, der blev indsamlet tidligere i projektet er analyseret og afrapporteret.
- Det er analyseret, hvordan jordens indhold af nitrat og ammonium ændrer sig hen over efterårsperioden.
- Usikkerheden på bestemmelse af N-min er analyseret.
- Det metodiske og praktiske udfordringer ved kvælstofregulering ud fra N-min målinger efterår er beskrevet.
- Data fra drænmålinger er analyseret.
- Det er beskrevet, hvordan grænseværdier for N-min kan beregnes. Det er vist med konkrete eksempler.
Retningslinjer for maksimal påvirkning af sommervandføringen i vandløb fra vandindvinding
- Et nyt fagligt grundlag for beregning af vandføringens betydning for miljøtilstanden i vandløb er vurderet og beskrevet.
- Der er udarbejdet informationsmateriale om grundvandets kvantitative tilstand.
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Beregning af påvirkning af sommervandføring i vandløb
- Der er gennemført en omfattende analyse af konsekvenserne af øget vandindvinding til markvanding. Der er udarbejdet en rapport, der beskriver vandløbspåvirkningen og risikoen for tilstandsændring i vandløb ved 25, 50 og 100 pct. øget markvanding.
- Der er udviklet et nyt muligt grundlag for administration af indvindingstilladelser.
Vandløbspåvirkning af dyrkede arealer ved ændret vandløbsvedligeholdelse
- På grundlag af data fra tre års forsøg er der foretaget en analyse og sammenstilling af resultaterne
vedrørende afvandingens betydning for næringsstofudnyttelsen og udbyttet i vårbyg og vinterhvede.
Vandløbsvedligeholdelsens betydning for drænsystemer
- Der er samlet information om forhold, herunder vandløbsvedligeholdelsen, der har betydning for sedimentation i dræn og dermed drænenes funktionalitet.
Projektets resultater og effekter:
- Projektet har bidraget med værdifulde resultater, der kan indgå i grundlaget for udformningen af en
ny kvælstof- og arealregulering, herunder mulighederne for anvendelse af et nyt kvælstofretentionskort.
- Der er opnået ny viden om anvendelse af målinger som grundlag for kvælstofregulering.
- Der er opnået solide resultater med bestemmelse af potentialet for nitratudvaskning på grundlag af
målinger af N-min om efteråret.
- Der er opnået perspektivrige resultater vedrørende udvikling af et nyt grundlag for administration af
tilladelser til indvinding af vand til markvanding.
- Afvandingens betydning for både næringsstofudnyttelse og planteproduktion er dokumenteret.
Den primære gevinst for primærproducenterne består i, at projektets resultater kan bidrage til at sikre en
mere omkostningseffektiv regulering af både kvælstof- og arealanvendelsen samt vandindvinding til markvanding. Lavere omkostninger og bedre adgang til at anvende vigtige ressourcer som kvælstof og vand uden
at øge miljøbelastningen har stor betydning for primærproducenternes konkurrenceevne. Projektet har styrket videngrundlaget og dermed den nødvendige faglige basis for implementering af effektive løsninger.
En forbedret konkurrenceevne opnået gennem en mere omkostningseffektiv regulering af kvælstof- og arealanvendelsen samt vand til markvanding er det primære gevinster for både erhvervet og samfundet som
helhed. Det skal skabe grundlaget for vækst og udvikling i landbrugserhvervet, så indtjening og omfang af
arbejdspladser kan fastholdes eller øges.
Note 86. Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning af Kombi-Kryds
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
I projektet beregnes den økonomiske effekt af at benytte krydsning på basis af resultater fra tidligere krydsningsprojekter. Den økonomiske effekt af krydsning beregnes på to måder i projektet:
1. Ved at summere effekten af krydsningsfrodigheden for enkeltegenskaber
2. Ved at beregne forskellen på det økonomiske afkast for renracede dyr og krydsninger i de 5 demonstrationsbesætninger (Holstein Friesian * Nordisk Rødt krydsninger, Holstein Friesian * Jersey
krydsninger, og Nordisk Rødt * Jersey-krydsninger).
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I projektet udvikles viden, så simuleringsprogrammet Simherd efterfølgende kan tilføjes yderligere et modul
(Simherd Crossbred), så det kan beregne den økonomiske effekt af krydsning med den enkelte besætnings
egne forudsætninger.
Projektet skal munde ud i anbefalinger til racevalg og valg af krydsningssystem for 4 forskellige produktionssystemer. Anbefalinger, som er baseret på kendskab til de enkelte racers niveauer for egenskaberne, samt
krydsningsfrodighed for de enkelte egenskaber. Raceforskelle og heterosis for kælvnings- og frugtbarhedsegenskaber blevet beregnet. Grundlaget for forudsætningerne for SimHerd crossbred er gennemarbejdet og
programmeringen vil starte primo 2016.
Projektets resultater og effekter:
I projektet er raceforskelle og heterosis-effekter blevet fastlagt for økonomisk vigtige egenskaber hos Holstein Friesian (HF), Nordisk Rødt (RDM) og Jersey. Desuden er niveauer for krydsninger imellem de importerede racer Montbeliarde/ Flechvieh og Holstein blevet undersøgt. I projektet har vi udviklet programmer til
beregning af niveauer for udvalgte egenskaber såsom ydelse, frugtbarhed, yversundhed og overlevelse for
de enkelte krydsningsgrupper indenfor besætning. Disse programmer er afprøvet i demonstrationsbesætninger og virker efter hensigten, og de vil i løbet af 2016 blive implementeret i DMS (Dairy Management System). Grundlaget for videreudvikling af SimHerd crossbred er gennemarbejdet, og programmeringen i
forskningsversionen vil gå i gang snarest i 2016.
Udviklingsarbejdet i forbindelse med beregning af økonomiske konsekvenser af krydsning og fastlæggelse af
økonomiske forudsætninger for krydsning i alternative produktionssystemer er påbegyndt i 2015. Dette var
planlagt færdiggjort i 2015.
Systematiske krydsningsprogrammer har gennem årtier været anvendt med succes indenfor svine- og fjerkræsektoren. Inden for malkekvæg har anvendelsen hidtil været ret begrænset - primært som følge af kvægets lave reproduktionskapacitet. Interessen for anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer har over
de seneste år været svagt stigende. I eksempelvis New Zealand har krydsning en meget stor udbredelse. I
både New Zealand, USA og et antal europæiske lande rapporteres om positive økonomiske effekter ved
anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer.
Den overordnede effekt af dette projekt er øget viden om et avlstiltag, som kan bidrage til en væsentlig styrkelse af malkekvægholdets konkurrenceevne og dermed økonomisk styrke de geografiske områder, hvor
mælkeproduktionen foregår. Ifølge Mælkeudvalgets statistik findes 82,5 procent af mælkeproduktionen i
Region Nordjylland, den vestlige del af region Midt Jylland og den sydlige del af Jylland. Derudover vil projektet resultere i et øget antal kødkvægkrydsninger (fedekvier og stude). Disse dyr er særdeles velegnede til
at afgræsse naturområder, som findes uegnede til malkekøer og kvier af malkekvægracerne. Kødet fra disse
dyr vil være af en særdeles god kvalitet og være velegnet som et nicheprodukt.
Note 87. Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle et inspirationskatalog over forskellige muligheder for ombygning af eksisterende stalde på en økonomisk bæredygtig måde. Projektet sætter fokus på værdien af effekterne - herunder
øget dyrevelfærd, højere produktion, bedre sundhed og bedre økonomi. Som supplement indgår en FarmTest af typer af kobørster tilgængelige på det danske marked.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Staldindretning
- Litteraturstudiet omhandlende muligheder for ombygning i eksisterende kvægstalde er opstartet, og
fokus har især været på ombygningsmuligheder af sengebåse. Undersøgelser viser, at ved at ombygge sengebåsene fra madrasser til sengekummer med for eksempel sand og/eller at udvide pladsen foran i sengebåsefronten ved at flytte gardinet ud er kokomforten væsentligt forbedret og ydelsen steget. Ombygningsmulighederne vurderes og beskrives i artikler.
- Der er indsamlet referencer på landmænd, der har interesse i eller har ombygget fra madrasser til
sand eller andet lejemateriale eller lavet andre ændringer i sengebåsene. Interessen for ombygning
og optimering af sengebåsene er stor hos danske mælkeproducenter. Tre besætninger er besøgt inden ombygning, og kokomfort, sundhed og brugen af sengebåse er registreret. I 2016 følges op på
besætningerne med tilsvarende registreringer for at undersøge effekten af ombygningen. I en af de
tre besætninger er der lavet SimHerd beregninger over forventet afkast af ombygningen. I 2016 foretages flere SimHerd-beregninger på forventede effekter af ombygninger i kvægstalde.
- For at indsamle yderligere erfaringer med at ombygge sengebåse fra madrasser til sengekumme er
der lavet en FarmTest. Da ikke alle besætninger har mulighed for at håndtere sand, har fokus i
FarmTesten været brug af en blanding af halm-kalk-vand som lejemateriale. De praktiske erfaringer
med og effekten af ombygningen af sengene og brug af halm-kalk-vand på for eksempel kokomfort,
ydelse og sundhed er beskrevet.
- For at undersøge den økonomiske effekt af at ombygge sengebåse fra madrasser til sand er der
med baggrund i SimHerd-beregninger udarbejdet en FarmTest på baggrund af et speciale.
- Et specialeopslag omkring lægge- og rejse sig adfærd i ombyggede sengebåse er udarbejdet og offentliggjort. Målet er at træffe aftale med en specialestuderende i 2016. Indtil da er der ved brug af
dataloggere i en besætning igangsat en undersøgelse af liggetid og liggeperioder før og efter ombygning af sengebåsene.
Arbejdspakke 2: Kobørster
- En oversigt over kobørster, der sælges i Danmark, er udarbejdet, og der er indhentet referencer på
landmænd fra firmaerne. Interview og besøg hos landmænd er påbegyndt for at samle erfaringer ind
med forskellige typer af kobørster.
Projektets resultater og effekter:
- Indsamling af erfaringer med og effekter af ombygning af sengebåse. Litteraturstudiet fortsætter i
2016
- Referencer på landmænd, der overvejer ombygninger eller har foretaget ombygninger, er indsamlet.
- Kokomfort, sundhed og brugen af sengebåsene før ombygning af sengebåsene er registreret i tre
besætninger. Registreringer før og efter ombygninger fortsætter i 2016.
- Økonomisk SimHerd-beregning over forventet afkast af ombygning er foretaget. Flere SimHerd- beregninger foretages i 2016.
- FarmTest omhandlende erfaringer med og effekt af ombygning af sengebåse fra madrasser til sengekummer med halm-kalk-vand som lejemateriale.
- FarmTest omhandlende økonomi i ombygning af sengebåse fra madrasser til kummer med sand.
- Specialeopslag omkring lægge- og rejse sig adfærd i ombyggede sengebåse er udarbejdet med håb
om et specialeforløb i 2016.
- Indhentning af erfaringer med kobørster er påbegyndt ved interview og besøg hos landmænd.
Ombygning og forbedring af sengebåse vil forbedre kokomforten og dyrevelfærden blandt andet i form af et
bedre sengeleje, lettere rejse- og lægge sig adfærd og øge hviletid. Forbedringerne forventes at reducere
forekomsten af trykninger og hårafslid på knæer og haser hos køerne samt have en positiv effekt på forekomsten af halthed. Bedre dyrefærd hos køerne sikrer større produktivitet og dermed en bedre rentabel pro-
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duktion hos kvægbrugerne. Målet med opsamling, bearbejdning og formidling af aktiviteterne er at sikre
kvægbrugerne lettere adgang til ny relevant viden.
Implementering af projektets resultater vil forbedre dyrevelfærden for dyrene. Forbedret dyrevelfærd i form af
forbedret kokomfort, mere hviletid og sundere dyr medfører en højere mælkeydelse, hvilket sikrer kvægbrugeren en mere rentabel produktion. Den øgede dyrevelfærd vil tillige bidrage til at forbedre kvægbrugets
image.
Note 88. Økologisk produktion under hensyntagen til variation i recipientens robusthed
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at analysere, diskutere og formidle praktiske, produktionsmæssige og økonomiske
muligheder og begrænsninger for de økologiske bedrifter, og konventionelle bedrifter der overvejer omlægning til økologi, når den kommende N-regulering (målrettet) skal implementeres.
Projektets aktiviteter:
AP1 Projektledelse
Sikrer fremdriften og produktiviteten i projektet, herunder opretholdelse af tæt kontakt til de formelle arbejdsgrupper, der udvikler rammerne for den målrettede N-regulering
AP2. Case studier.
Der er afholdes 6 faglige fokuserede bedriftsmøder rundt om spisebordet, hvor konkrete problemstillinger i
relation til N-reguleringen diskuteredes. Herunder også de evt. muligheder eller udfordringer der kan opstå,
når en bedrift har marker med forskellig retention og/eller udledninger til recipienter med forskellig følsomhed. Lokale konsulenter, SEGES konsulenter samt landmand deltog.
Herefter er data udarbejdet, samt resultater af drøftelserne fra det andet møde i november, hvor landbrugets
faglige konsulenter blev forelagt konkrete tiltag. Der arbejdes videre med implementering af mulige tiltag i
2016.
AP3. Udredning
Udviklingen af virkemidler og styringsværktøjer, der skal fastlægge grænserne for gødningsforbruget i de
forskellige vandoplande, er i høj grad foregået med baggrund i forsøgsmæssig viden hentet fra det konventionelle landbrug, da datagrundlaget er størst der. I denne arbejdspakke udarbejdes en kort udredning med en
gennemgang af anvendte forudsætninger og beregningsværktøjer og deres sammenhæng med økologiske
produktionsformer. Arbejdet i AP3 vil indgå som baggrundsviden i de øvrige arbejdspakker
AP4. Scenario analyser.
Der er startet på beskrivelsen af scenarier af typebedrifter (reference bedrifter), kvæg, svin med søer, planteavl (med den antagelse at fjerkræ- og slagtesvinsbedrifter vil være driftsmæssigt ens med planteavl, bortset fra de økonomiske konsekvenser). Alle tre typebedrifter vurderes på hhv. lerjord og sandjord. Driftsmæssig praksis og konsekvenser for udbytte etc. kommer fra AP2 og AP3. I AP4 tænkes mere systemorienteret
og strategisk og økonomien tages med. Der udarbejdes med bedriftskalkuler og afgrødekalkuler. Arbejdet
fortsætter i 2016
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Projektets resultater og effekter:
1. Direkte kontakt med erhverv (landbrug og rådgivning) angående konkrete tiltag for reduktion af
kvælstof udvaskning i form af 6 case bedrifter.
2. Fokusering på målrettede reguleringer, hvis der findes særlige følsomme arealer hvilket kan bruges
til rådgivningen ud over case-bedrifterne.
3. Udkast til 6 case bedrift rapporter.
4. Udredning af virkemidler som kan bruges af økologiske jordbrugere til at opnå reduktionsmål.
5. Etablering af arbejdsgruppe til at beskrive scenario analyse.
6. Identificeret beregningsmetode til økonomisk konsekvens beregning.
Det vil være en gevinst for erhvervet hvis påtvungen kvælstof reduktion kan indarbejdes på bedriften uden
store økonomiske tab, og hvis der ikke kan undgås tab, og at det kan kvantificeres.
Økologisk landbrug er i forvejen tvunget til at effektivisere brugen af kvælstof da det er dyrt eller umuligt at
skaffe eksterne kilder, og det kan komme denne sektor til gavn at dokumentere, hvordan mulig miljøpåvirkning af økologisk praksis kan reguleres. Derudover vil det komme samfundet til gode, da veldrevne økologiske arealer fremmer biodiversitet, natur og landskab, samt beskyttelse af drikkevand.
Projektet arbejder på at reducere kvælstofudvaskning med så lille et økonomisk tab som muligt. Udvaskningspotentialet beregnes og den økonomiske konsekvens modelleres og giver landbruget et beslutningsstøtte redskab. Implementering vil føre til mindre N tab til overfladevand og drikkevand.
Fastholdelse eller udvidelse af økologisk areal fører yderligere til mere biodiversitet, mindre pesticidforbrug.
Note 89. Reduktion af pattegrisedødelighed - demonstration
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektet er blevet sammenlagt med projektet ”Reduktion af pattegrisedødelighed, jf. note 76.
Note 90. SMART Natura
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre en smidig og omkostningseffektiv gennemførelse af Natura 2000-planer til gavn
for landbruget, biodiversiteten, naturværdier og de mennesker, der bor i Natura 2000-områder. Desuden er
formålet at mobilisere og uddanne flere relevante myndigheder og rådgivere med henblik på aktivt at inddrage de berørte lodsejere i udarbejdelsen og gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne. Endvidere er
formålet at styrke de økologiske forbindelser til omkringliggende naturområder.
Projektets aktiviteter:
Smart Natura hjemmesiden blev færdiggjort og meget af det udarbejdede materiale er blevet oversat til engelsk (Aktivitet C1):
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Hjemmeside:
DK: http://www.smart-natura.dk/, UK: http://www.smart-natura.dk/English/About.aspx
Hjemmesiden er blevet løbende opdateret og der er lavet 2-3 nye videoer i efteråret 2014, som skal udbrede
kendskabet til Natura 2000-området. Videoerne skal bruges på www.smart-natura.dk, LandbrugsInfo og
udstilling i Økolariet i Vejle. Alle videoerne er placeret her: http://www.smart-natura.dk/Film.aspx
Smarte metoder og værktøjer er udviklet. Der er udarbejdet en håndbog for rådgivere og lodsejere samt et
inspirationskatalog om rollefordelingen i naturprojekter (indholdet bestemmes på et møde i august 2014,
første udkast er lavet).
Håndbog:
I foråret 2015 blev Natura 2000-håndbogen - Lodsejerdialog & samarbejde lavet helt færdig, trykt og sendt til
hovedparten af danske kommuner og landbrugets rådgivningsselskaber (Aktivitet C1)
http://www.smart-natura.dk/Haandbog.aspx
Inspirationskatalog:
Inspirationskataloget med særlig relevans for chefer og beslutningstagere i kommuner og rådgivningsvirksomheder, blev trykt og sendt til hovedparten af danske kommuner og landbrugets rådgivningsselskaber
(Aktivitet C2)
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Inspirationskatalog.aspx
Møder med lodsejere, rådgivere og projektdeltagere fremgår af websiden nyheder. Møderne havde som et
af formålene at sikre det fremtidige samarbejde mellem lodsejere, kommunale rådgivere og landbrugsrådgivere i de 2 projektområder i Vejle kommune (aktivitet E1 og D.2).
http://www.smart-natura.dk/Nyheder.aspx
Der er udarbejdet og indsendt samlede ansøgninger til afgræsning af Natura 2000-områderne i pilotområderne. Ansøgningerne er bygget på fælles løsninger. Resultater i 2 Natura 2000-områder i Vejle Kommune
ses under denne nyhed:
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Resultater_i_2_Natura_2000omraader_i_Vejle_Kommune.aspx#.VpZMJBR7yUk
Der har løbende været fokus på lodsejernes aktiviteter i projektet i foråret 2015.
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Markvandring_i_Grejs_Aadal.aspx#.VpZMZRR7yUk
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Lodsejerrepraesentanter_valgt_i_Grejs.aspx#.VpZM3BR7yUk
Der er afholdt indlæg ved Plantekongres i januar 2015 hvor målgruppen var lodsejere, rådgivere og myndigheder.
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Plantekongres2015.aspx#.VpZNSBR7yUk
Smart Natura konference i marts 2015 er gennemført. Målet var at sætte fokus på arbejdet i Natura 2000områder i hele Danmark. Målgruppen var personer, der arbejder med natur - lodsejere, myndigheder og
rådgivere.
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Ny_inspiration_til_naturprojekter.aspx#.VpZM-hR7yUk
Udstilling i Økolariet i Vejle i foråret 2015: Udstillingens mål var at vise og forklare borgerne i Vejle, hvad
Natura 2000 betyder for området, og hvilken indsats lodsejerne gør for at bevare den lysåbne natur i området.
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http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/SMART_Natura_udstilling_paa_Oekolariet.aspx#.VpZNjRR7yUk
Der er gennemført 1 ekskursion til pilotområdet. Målgruppen var rådgivere og chefer som arbejder med Natura 2000. Turen for chefer blev aflyst pga. af for få deltagere.
http://www.smartnatura.dk/Nyheder/2015/Ekskursion_for_naturkonsulenter_12_maj_2015.aspx#.VpZO3hR7yUk
Der er udarbejdet Layman´s rapport og After life communication plan
Layman`s rapport blev udarbejdet på basis af Natura 2000 håndbogen, blev trykt og sendt til hovedparten af
danske kommuner og landbrugets rådgivningsselskaber (aktivitet F3)
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Laymans_rapport.aspx
After Life communicationplanen (Aktivitet A4 betalt af SEGES):
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Afterlife_Rapport.aspx
Der er i efteråret 2014 og 2015 søgt dannet et netværk mellem lodsejere og rådgivere. Det er lykkedes i
Grejsdalen men ikke helt i Egtved.
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Lodsejerrepraesentanter_valgt_i_Grejs.aspx#.VpZaWxR7yUk
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2014/Lodsejermoede.aspx#.VpZaeBR7yUk
Projektets resultater og effekter:
- Smart Natura er et kommunikationsprojekt og der er derfor udarbejdet meget information om Natura 2000,
film, konferencer, møder med lodsejere og rådgivere, samt udstilling og informationstavler i Natura 2000
området
Natura 2000-Håndbog:
http://www.smart-natura.dk/Haandbog.aspx
Vejledninger/aftaler og kontrakter:
http://www.smart-natura.dk/Haandbog.aspx
Kend din rolle og dit ansvar i et naturprojekt - lodsejer, dyreholder, kommune & rådgiver
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Laymans_rapport.aspx
Succes med naturprojekter - også chefens ansvar
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Inspirationskatalog.aspx
Konference og udstilling om naturpleje:
http://www.smart-natura.dk/Nyheder/2015/Ny_inspiration_til_naturprojekter.aspx#.VlcZTxR7yUk
Møder med lodsejere:
http://www.smart-natura.dk/Nyheder.aspx
Afterlife rapport
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Afterlife_Rapport.aspx
Den eneste milepæl i projektet som ikke lykkedes var en ekskursion for chefer i rådgivningsselskaber og
kommuner den 2. juni 2015. Den blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Timingen var sandsynligvis for
dårlig. Ligeledes havde mange deltaget i afsluttende konference i april.
Hvorfor ikke, primær grund: Der har været 10 møder mellem kommuner og rådgivningsselskaber i hele
Danmark. Desuden var mange kommunale medarbejdere med til Smart Natura End-konferencen
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- Bedre adgang til nære markeder
- Større forståelse af regelgrundlaget i Natura 2000 områder og samarbejdet mellem kommune, landbrugsrådgivere og lodsejere
Projektet har fokuseret meget på samarbejdet mellem kommune, landbrugsrådgivere og lodsejere. Dette
samarbejde er vigtigt for at kunne få naturprojekterne til at lykkes, dog mangler det, at staten er en mere
aktiv deltagende part i større naturprojekter, så de får bedre indblik i de udfordringer, lodsejerne står med i
Natura 2000 områderne.

Såfremt lodsejerne vælger at afgræsse og tage slæt på naturarealer i Natura 2000 områderne vil dette fastholde arbejdspladser og sikre biodiversiteten i området. Hvis lodsejerne vælger at lade det gro til i krat, vil
produktionen og biodiversiteten i området falde. Ligeledes vil der være færre dyr at slagte og dermed mindre
arbejde til følgeindustrien.
Projektet er gennemført som planlagt, og der er opnået en lang række gode resultater og udviklet en række
værktøjer, men det har været en udfordring i projektet at forklare lodsejerne det meget komplicerede EUregelsæt på Natura 2000 området.
I projektet har vi forsøgt at beskrive regelsættet for lodsejere og rådgivere i Laymans rapport side 12. I projektet har vi konstateret, at der er meget at arbejde med i relation til lodsejernes forståelse af regelsættet.
http://www.smart-natura.dk/Materialer/Laymans_rapport.aspx
I Natura 2000 håndbogen – Lodsejerdialog & samarbejde kapitel 9 og 10 beskriver også disse forhold, især
for rådgiverne.
http://www.smart-natura.dk/Haandbog.aspx
En forenkling er påkrævet i Natura 2000 områderne. Natura 2000 områderne har karakter af nationalparker
og Danmark bør måske se på, hvordan andre lande håndterer områder, der skal have/har brug for en særlig
fremtidig beskyttelse. Det er vanskeligt/ en udfordring at beskytte særlig værdifuld natur med 5-årige landbrugsordninger – måske landbrugsordninger i det hele taget.
I projektet er det konstateret at det er vigtigt at udpege projektledere.
Note 91. Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - Kombi-Kryds
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at katalysere en øget anvendelse af systematisk krydsning via
1. Udvikling af et rådgivningskoncept for systematisk krydsningsavl
2. Afholdelse af regionale og landsdækkende møder
3. Massiv information i landbrugsmedierne
4. Deltagelse ved kvægbrugsevents
5. Ajourføring af temaside om krydsning på SEGES’ hjemmeside (www.seges.dk)
6. Organisering af en gruppe af specialiserede krydsningsrådgivere
7. Opfølgning og rådgivning i de 5 demonstrationsbesætninger.
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Projektets aktiviteter:
Vi vurderer, at projektets 7 formål i høj grad vil bidrage til en øget anvendelse af krydsning i dansk kvægbrug
og dermed en forbedret økonomi.
- Udarbejdelse af baggrundsmateriale for SEGES Kvægs handlingsplan for øget anvendelse af systematisk krydsning i malkekvægbesætninger og øget anvendelse af brugskrydsning (krydsning med
kødkvæg i malkekvægbesætninger)
- Møde med kvægproduktionskonsulenter, økonomikonsulenter og dyrlæger med henblik på at indfri
SEGES Kvægs handlingsplan
- Udvikling af rådgivningsprojekt
- Tværgående arbejdsgruppe mellem medarbejdere i SEGES Kvæg og VikingDanmark nedsat
- Interessentanalyse udført
- Skitse til rådgivningskoncept færdiggjort
- Afholdelse af regionale møder
- Opfølgning i de 5 demonstrationsbesætninger.
Projektets resultater og effekter:
Interessentanalysen, som danner baggrund for rådgivningskonceptet, er gennemført. Rådgivningskonceptet
er beskrevet. Der har været afholdt møder med kvægbrugskonsulenter, økonomikonsulenter og dyrlæger
med henblik på at udbrede krydsning. Der har været afholdt små og større møder for landmandsforsamlinger, hvoraf et par af de store er indlæg ved Kvægårsmøde i Heden og Fjorden med cirka 100 deltagere,
indlæg ved Dansk Holsteins avlsforum i marts 2016 med cirka 60 deltagere og indlæg for cirka 50 kvægbrugere ved Fokus1000 møde i Års (arrangeret af ”Dyrlæger og ko”).
Systematiske krydsningsprogrammer har gennem årtier været anvendt med succes indenfor svine- og fjerkræsektoren. Inden for malkekvæg har anvendelsen hidtil været ret begrænset - primært som følge af kvægets lave reproduktionskapacitet. Interessen for anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer har over
de seneste år været svagt stigende. I eksempelvis New Zealand har krydsning en meget stor udbredelse. I
både New Zealand, USA og et antal europæiske lande rapporteres om positive økonomiske effekter ved
anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer.
Den overordnede effekt af dette projekt er øget formidling af viden om systematisk krydsning som et avls/managementtiltag, der kan bidrage til en væsentlig styrkelse af malkekvægholdets konkurrenceevne og
dermed styrke de geografiske områder økonomisk, hvor mælkeproduktionen foregår. Ifølge Mælkeudvalgets
statistik findes 82,5 procent af mælkeproduktionen i Region Nordjylland, den vestlige del af region Midt Jylland og den sydlige del af Jylland. Derudover vil projektet resultere i et øget antal kødkvægkrydsninger (fedekvier og stude). Disse dyr er særdeles velegnede til at afgræsse naturområder, der findes uegnede til
malkekøer og kvier af malkekvægracerne. Kødet fra disse dyr vil være af en særdeles god kvalitet og være
velegnet som et nicheprodukt.
Note 92. Videnformidling og dialog via nye kanaler
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler – Vi&Di – har som formål at demonstrere, hvordan landmanden og hans rådgivere får adgang til den nyeste viden og udnytter de muligheder, der er for at dele viden og erfaringer via sociale medier og andre digitale muligheder. Omdrejningspunktet for projektet er, at
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landbrugsfaglig viden skal formidles motiverende, rettidigt og på rette sted i forhold til såvel beslutninger ved
skrivebordet som handlinger på staldgangen og i marken.
Projektets aktiviteter:
- Anbefalinger og guidelines er bragt helt ud til landmænd og rådgivere ved at være til stede ved Plantekongressen og Kvægkongressen, samt på LandboNords Årsmøde for hhv. Svinerådgivningen og
Kvægrådgivningen. Endvidere er der holdt et internt kursus vedrørende brug af Twitter.
- Projektet har ageret ordstyrer på indlægget ”Bedriften på Facebook” på Kvægkongressen.
- Der er holdt indlæg i en landsdækkende erfagruppe for mælkeproducenter og en erfagruppe for svineproducenter.
- Afslutningsseminaret ”Så, dyrk og høst dit digitale landskab” med en række indlæg om anbefalinger
til og erfaringer med brug af de sociale medier er afholdt.
- Formidlet viden om sociale medier på SEGES’ hjemmesider, herunder landbruginfo.dk med udgangspunkt i, hvilket formål, der er med at gøre brug af de sociale medier: Få maksimalt udbytte af
de sociale medier, Profiler din bedrift og landmandslivet på de sociale medier, Spred din og virksomhedens viden via sociale medier, Få værdifuld viden ud af at bruge sociale medier, Hent maksimal
faglig viden ud af sociale medier og digitale muligheder, Bliv "supernetværker" på de sociale medier,
Vær på flere sociale medier samtidig og del på kryds og tværs. Formidlingen er sket såvel via grafik
som tekst.
- Publiceret analyser om brug af de sociale medier.
- Publiceret en række artikler som via cases formidler den praksisnære brug af de sociale medier:
Landmandsbedrifter på Facebook, Så viden som rådgiver - og høst viden som landmand, Et videnshus på Facebook: LandboNord Kvægrådgivning, At rådgive via Twitter – en case om brug af Twitter i
rådgivningen, Grovfoder – få budskabet ud på tværs, En Facebook side der giver liv på landet, Høst
viden som rådgiver og landmand, Få viden og dialog serveret på skrivebordet, Få ekspertviden fra
hele verden – vid, hvad der rører sig hos nørder og blandt meningsdannere, Netværksdannelse og
erfaringsudveksling i 2. potens: Erfagruppe 2.0 matchen, En netværkshistorie: en lukket gruppe på
Facebook for Svineelever samt LinkedIn giver mening som fagligt netværk.
- Publiceret en række vejledninger, anbefalinger og notater i en ”værktøjskasse” for følgende medier
og digitale muligheder: Blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Erfaland, Webinar, Videoer
samt for synergi mellem de digitale muligheder.
- Afsluttet produktionen af og publiceret en række videoer bl.a. på youtube.com. Der er videoer, der i
et samarbejde med faglige projekter, er eksempler på formidling via video. Endvidere er der videoer,
der fortæller om emnerne.

Projektets resultater og effekter:
Teori og øvelser - MMArbejdsmiljø, Erfagrupper på sociale medier, Instruktionsvideoer til Den digitale handlingsplan, Nyt i det digitale landskab, Årsmøde i Kvægrådgivningen, Nyhedsudsendelse med fagligt indhold
samt Skæv vinkel på et fagligt emne.
- Vi har afsluttet demonstrationerne på en række sociale medier: Bloggen Viden til vækst, Facebooksiden Erfagruppe 2.0 Matchen, Facebook-siden Grovfoder, Facebook-siden Kvægkongres, Facebook-siden Liv på landet, Facebook-siden Vi&Di, Facebook-siden Ågården, Instagram, Pinterest,
Slideshare og Twitter.
Projektets resultater og effekter:
- Netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem landmænd. Øget rådgiverkontakt og -dialog.
- Projektets resultater har vist, at grupper på Facebook for landmænd og deres medarbejdere er et
succesfuldt redskab til at dele erfaringer og information, samt til at motivere hinanden til handlinger
og opnå konkrete effekter i landbrugsproduktionen og på den enkelte bedrifts bundlinje. Grupper på
LinkedIn og lignede sociale medier kan skabe relevante diskussioner mellem landmænd og rådgive-

171

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015

-

-

-

re. Mange af grupperne er fortsat efter projektets afslutning og nye er kommet til, bl.a. som en form
for intranet på det enkelte landbrug.
Demonstrationer o.l. i projektet har vist, at såvel faglige sider som sider tilhørende landbrug på Facebook og tweets på Twitter er oplagte til at nå målgrupper og formidle ny viden hurtigt, praksisnært
og relevant for modtagerne. Mange af Facebook-siderne administreres efter projektets afslutning af
eksperter og rådgivere.
Projektets resultater har vist, at blog er et redskab, der gerne i synergi med blandt andet Facebook
og Twitter, kan nå ud med relevant og praksisnær viden, der kan inspirere landmanden og medarbejderne i den daglige drift.
Anvendelsen af billeder og videoer i formidling af faglig viden har i projektet vist at have et fagligt potentiale, der giver mulighed for på en enkel måde at formidle relativt kompleks viden.
Brugen af webinars har vist sig at være et vigtigt supplement til kurser og kan erstatte/supplere møder i real life. Der er gennemført en lang række webinars af eksperter og rådgivere efter projektet er
afsluttet.

Projektets demonstrationer har vist store muligheder i at anvende de sociale medier og digitale kanaler til at
opnå hurtig og let adgang til relevant viden samt udbygning af netværk.
Demonstrationerne har vist, at de sociale medier medvirker til en større gennemslagskraft af faglig viden og
informationer hos modtagerne samt motiverer til konkrete handlinger. Det bidrager til et landbrug og et landbrugserhverv, der bliver bedre til at udnytte ny faglig viden og erfaringer, og dermed hurtigere omsætter viden til resultater. Det vil styrke konkurrenceevnen samt fastholde arbejdspladser.
Landmænd, der fortæller om deres produktion, erhverv og bedrift på de sociale medier, skaber åbenhed og
dialog med omverdenen. Det medvirker til et bedre omdømme for landbrugserhvervet. Facebook-siden
Aagaarden nåede således ud med sit budskab om gyllekørsel til 7.500 personer på Facebook og historien
blev bragt i TV-avisen m.m. På DR’s Facebookside fik historien 990 likes og mere end 50 positive kommentarer.
Note 93. Landbruget i Landskabet
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle forslag til en ny sammenfattende metode for planlægning i det åbne land
med aktiv deltagelse af både kommuner, landmænd og øvrige beboere (interessenter) og dermed bidrage til
et nyt fælles forvaltningsredskab. Fokusområder var at udvikle konkrete udviklingsplaner på bedriftsniveau,
udvikle rammer og moniteringsværktøjer samt en model for organisering og proces for det ønskede samspil.
Projektets aktiviteter:
AP A: Udarbejdelse af udviklingsplaner på landbrug med deltagelse fra Hjørring Kommune og Norddjurs
Kommune samt ved involvering af interessenter i bedrifternes lokalområder
Efter kommunikation med landmændene og projektdeltagerne besluttede to landmænd at trække sig, og der
blev udvalgt 3 nye. En landmand i Hjørring Kommune og to i Norddjurs Kommune. Således deltog der 6
bedrifter i projektforløbet.
- Projektpartnerne har afholdt planlægningsmøder for at definere indholdet i processen med landbrug
og lokalbefolkning. Landbrugsrådgivning og kommune samlede information om den enkelte bedrift,
ud fra det materiale man hver især havde tilgængeligt.
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Derefter blev der afholdt visionsmøder med hver af de 6 bedrifter for at kortlægge landbrugenes ønsker og planer for fremtiden. På den baggrund blev der lavet et udkast til udviklingsplan.
Denne blev fremlagt og diskuteret på et møde med inviterede deltagere; naboer, lokalsamfund og interesseorganisationer. Herefter blev der udarbejdet en revideret udviklingsplan for bedriften.
På den baggrund er der opsummeret hvilke udfordringer, der stødes på i lovgivning og praksis ift. at
gennemføre de lokale løsninger.
Der blev med udgangspunkt i de enkelte bedrifter udarbejdet konkrete løsningsforslag på, hvordan
en række udfordringer/barrierer kan imødekommes. Kommune, landboforeninger og landmænd har
været inviteret til præsentation og diskussion af resultaterne.
Internt i kommune og rådgivning er resultaterne vurderet ift. implementering i organisationens praksis.

AP B: Udvikling af metode til samarbejde mellem kommuner, landbrug og andre interessenter
Efter tilrettelæggelsen af processen har der løbende været afholdt møder med partnerne for deling af erfaringer og ikke mindst dokumentation af processen. Det var her afgørende at holde fokus på nye roller for
rådgivning og kommune, og hvordan dette kunne udvikles fremover.
- I sammenhæng med AP1 er resultaterne vurderet ift. implementering i organisationen.
- Der blev afholdt workshops, hvor projektets resultater blev diskuteret, og på basis af de 6 processer
vedrørende udviklingsplanerne for bedrifterne er beskrevet en sammenhængende metode til samarbejde mellem kommune og rådgivning for udvikling af udviklingsplaner for landbrugsbedrifterne og
disses samspil med lokalområdet og kommuneplanlægningen.
- Projektets resultater og anbefalinger har været formidlet og diskuteret på en række møder målrettet
relevante/meningsdannende aktører og beslutningstagere, heriblandt landmænd, rådgivere, landbrugets organisationer, Naturstyrelsen, KL, Helle Tegner Anker (medlem af Natur og Landbrugskommissionen), KU.
AP C: Udvikling og afprøvning af redskaber til at forudsige effekten af planlægningstiltag samt til efterfølgende monitering på bedriftsniveau
- Aalborg Universitet har lavet transport- og arronderingsanalyser på tre af bedrifterne til brug i udviklingsplanen samt forslag til metode til at understøtte udviklingsønsker på bedrifts- og områdeniveau.
- Aarhus Universitet har 1) testet ”High Nature Value” kortlægning i praksis på to bedrifter for at validere værkstøjet ift. vurdering af nuværende og potentiel naturværdi som basis for prioriteringer af naturområder og 2) lokale målinger af fosfor og nitratudvaskning på markniveau som basis for at lave
lokale løsninger for fastsættelse af gødningsniveau.
- SEGES har vurderet landskabsforhold på to bedrifter, udarbejdet landskabsstrategier for udvalgte
områder og skitseret mulige udviklingsretninger for placering af nye produktionsanlæg. Der er beskrevet en model for udarbejdelse af landskabsstrategier på både område- og bedriftsniveau. Der er
udarbejdet kriterier for landskabelig tilpasning af bygninger og anlæg. Derudover er der udarbejdet
forslag til, hvordan man kan arbejde videre med en model for rammeplan/lokalplanlægning for landbrugsbyggeri.
AP D: Formidling af projektets resultater
- Viden om projektet er formidlet gennem diverse konferencer, temadage, artikler og en hjemmeside.
I løbet af projektet er tanker, ideer og resultater fra projektet brugt af partnerne i indspil til andre projekter,
forskningsinstitutioner og myndigheder ifm. diskussion af regler og ændret forvaltning af det åbne land.
Der har været afholdt seminarer og workshops i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet om projektets
resultater med deltagelse af kommuner, statslige myndigheder, interesseorganisationer landbrugsrådgivning
og landmænd.
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Ved projektets start blev udgivet en brochure om projektet, og ved afslutningen er publiceret en lang række
artikler og videoklip samt metodebeskrivelse, skabelon til udviklingsplan samt et inspirations- og diskussionskatalog med en sammenfatning og perspektivering af projektets resultater med konkrete løsningsforslag
og anbefalinger
Projektets resultater og effekter:
- Der er udviklet og beskrevet 6 udviklingsplaner på bedriftsniveau.
- Der er udarbejdet en metode til at understøtte proces og dialog mellem kommune, landmand og andre interessenter. Der er sat gang i en intern proces på basis af samarbejde på tværs af afdelinger i
kommunerne, ligesom der er udviklet en ny tilgang til at møde og samarbejde med landmanden. Et
væsentligt resultat er et tillidsfuldt samarbejde mellem rådgiver og kommune – et samarbejde der
kan åbne døren til andre landmænd og dermed brede projektets resultater ud.
- Fordele og perspektiver ved lokal kortlægning og lokale løsninger er synliggjort og anvendt, dels til
kvalificering af udviklingsplanerne, dels i argumentationen for, at udviklingen, implementeringen og
moniteringen af lokale løsninger fagligt og metodemæssigt kan håndteres af kommunerne.
- De deltagende landmænd har fået overblik over bedriftens udviklingsmuligheder i lokalområdet og
afprøvet og medvirket til en ny type planlægning, hvor bedriften er tænkt ind i den overordnede planlægning. Samtidig har de opnået større kendskab til kommunens afdelinger og kan dermed lettere
trække på kontakter og samarbejdsflader fremadrettet.
- Projektet har formidlet en række anbefalinger til aktører og beslutningstagere om, hvordan en lokal
planlægningsproces med landmænd kan gennemføres med kommunen som omdrejningspunkt. Tilgangen med lokale løsninger bliver i stadig højere grad accepteret. Diskussionen om målrettet regulering er et eksempel på, at projektet har haft indflydelse på debatten om effektiv kvælstofudnyttelse.
Statslige myndigheder har anvendt projektets erfaringer i diskussionen om forvaltningen af det åbne
land.
Primærproducenten vil gennem tættere samarbejde med kommunen om bedriftens fremtidige udvikling i
højere grad kunne få sikkerhed for bedriftens muligheder og få disse indtænkt i den kommunale planlægning. Hvis den nuværende politiske retning hen mod mere lokal beslutningskompetence ift. at drage nytte af
lokale muligheder fortsætter, vil projektets resultater bidrage med redskaber for kommune, rådgiver og landmand, der vil sikre kvalitet i de lokale beslutninger.
Som følge af en fremtidig bedre balance opnås lokale løsninger, der vil forbedre landmandens produktionsvilkår samtidigt med at samfundets prioriteringer ift. f.eks. natur, miljø, biodiversitet, landskab landdistriktsudvikling mm. tilgodeses.
Landmanden opnår sikkerhed og bedre produktionsvilkår, og samfundet opnår bedre prioritering og anvendelse af det åbne land.
Note 94. Klovsundhed - målrettet og effektfuld Rådgivning og management - demonstration
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at vise, hvordan klovsundheden kan forbedres ved at demonstrere, at systematisk halthedsscore og tidlig behandling af nye tilfælde kan reducere graden af klovlidelserne og reducere restitutionstiden ved behandling, samt at formidle den viden, der tilvejebringes i projektet ”Klovsundhed: målrettet og
effektfuld rådgivning og management – UDVIKLING”.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Systematisk halthedsscore og tidlig behandling
- Der er indsamlet viden om praktisk implementering af systematisk halthedsvurdering og optimal behandling af klovlidelser samt om, hvilke effekter der kan forventes.
- Der er forsøgt indgået aftale med en række kvægbesætninger, hvor ejer/personale skulle foretage
systematisk halthedsscore af alle køer hver anden uge. Det har ikke vist sig muligt at engagere besætningsejere hertil. Der er i stedet indgået aftale med afkomsinspektører om at foretage halthedsundersøgelserne. Antallet af mulige deltagerbesætninger er samtidig reduceret til to.
- I begge besætninger halthedsscores alle køer hver anden uge, og ejer har forpligtiget sig til at undersøge og behandle nye tilfælde indenfor 2-3 dage efter halthedspåvisning.
- Ejerne er via besætningsbesøg blevet instrueret i optimal behandling af klovlidelser.
- Den forventede økonomiske effekt er anslået for hver besætning via simulering i softwareprogrammet SimHerd.
- Systematisk halthedsscore og tidlig behandling er påbegyndt i begge besætninger pr. september
- Ejer/personale i hver besætning er løbende blevet kontaktet og vejledt i optimal behandling.
Arbejdspakke 2. Vidensformidling
- Generel formidling om klovsundhed. Der er skrevet artikler, der sætter fokus på vigtigheden af god
klovsundhed i kvægbesætninger, samt artikler, der beskriver mulige midler til at opnå bedre management af klovsundheden
Projektets resultater og effekter:
Arbejdspakke 1. Systematisk halthedsscore og tidlig behandling
- Arbejdsnotat om kendt viden om systematisk halthedsscore og optimal klovbehandling foreligger
- Endelig aftale om kompetenceforløb i to besætninger foreligger
- Kompetenceforløb for tre teknikkere i halthedsscore
- Softwareopdatering til registrering af halthedsdata
- Igangsætning af systematisk halthedsscore samt kompetenceforløb i to besætninger
Arbejdspakke 2. Vidensformidling
- Syv artikler rettet mod landmænd, der sætter fokus på klovsundhed
Det forventes, at udbredelse af praktisk viden om effekten af tidlig identifikation og behandling af akutte haltheder vil medvirke til, at halthedsscoring i øget grad tages i anvendelse med henblik på tidlig identifikation og
behandling af akutte haltheder. Det forventes ligeledes, at udbredelse af viden om resultaterne i projekt
”Klovsundhed – målrettet og effektfuld rådgivning og management – UDVIKLING” vil medvirke til færre klovlidelser samt bedre håndtering af de klovlidelser, der alligevel måtte opstå.
Færre tilfælde af klovlidelser og mere optimal håndtering af de tilfælde, der måtte opstå, fører til et reduceret
produktionstab. Den forbedrede indtjening på bedrifterne vil medføre fastholdelse eller øgning af arbejdspladser i primærerhvervet samt i følgeindustrien - herunder mejeri- og slagterisektoren, samt for håndværker- og serviceerhvervene. Denne udvikling i arbejdspladser vil især ske i landdistrikterne. Den øgede dyrevelfærd vil tillige bidrage til at forbedre kvægbrugets image.
Note 95. Anvendelse af termografisk udstyr
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at undersøge og afprøve mulighederne for udnyttelse af termografiteknik (varmesøgende kameraer) i mælkeproduktionen og gik ud på at undersøge, om termografikameraer opsat i malkestald, kunne detektere begyndende inflammationer i lemmer og yver, baseret på temperaturstigning i det
inficerede væv.
Projektets aktiviteter:
- Valg af udstyr: Efter en gennemgang af relevant litteratur samt indhentninger af erfaringer fra andre
brancher blev der lavet en markedsoversigt over relevant udstyr (termografikameraer, varmesøgende sensorer mv.).
- Opfølgning på svenske forsøg: Svenske undersøgelser blev fulgt nøje ved en studietur til Sverige
med besøg i en besætning, hvor forsøg med termografisk udstyr er blevet gennemført. Endvidere
blev der taget kontakt til relevante personer inden for rådgivning og forskning på området samt til
udstyrsleverandørerne.
- Afprøvning af udstyr: Der blev valgt en besætning i Danmark, hvor der malkes i malkestald med manuel påsætning af malkesættene, og hvor det termografiske udstyr blev monteret i forbindelse med
indgangspartiet til en indvendig malkekarrusel samt ved udgangen. Samtlige køer blev identificeret
og sammenkoblet med relevante termografiske billeder.
- Udstyret blev testet for, om der kunne konstateres en temperaturforskel på en inficeret og en normal
kirtel, og hvor følsomt udstyret var, samt i hvor lang tid køerne skulle stå stille for at få en sikker måling.
- Resultaterne fra udstyret blev efterfølgende sammenlignet med køernes celletalsmåling via kokontrolprøver, som blev taget samtidig.
- På basis af resultaterne blev det fundet, at udstyret ikke kunne bruges ved kun at tage én måling én
gang på grund af for stor forskellighed i enkelte køers overfladetemperatur, som kan skyldes:
- Køernes biologiske/genetiske forskel i overfladetemperatur
- Køernes yverhårs længde og dækning, som forstyrrede målingerne
- Forskellighed i køernes overfladetemperatur som følge af deres aktivitet og adfærd op til malkningen
- Som for eksempel nyligt rejst sig fra sengebås eller stået længe ved foderbord inden malkning
- Staldtemperaturs indflydelse på køernes overfladetemperatur den pågældende forsøgsdag
- Resultaterne understøtter svenske erfaringer på området om, at for at kunne udnytte teknikken til at
detektere inflammationer, så må der laves flere målinger ved hver malkning, og resultaterne skal
sammenlignes for samme ko ved mange malkninger i træk. Når det er gjort, og der er taget højde for
udsving i målinger på grund af forskelligheder i køernes overfladetemperatur, er der større sandsynlighed for, at teknikken kan bruges i henhold til formålet.
Projektets resultater og effekter:
Der blev opnået indblik i anvendelse af teknologien termografikamera i til undersøgelser af yverinfektioner. I
testen af termografikameraerne blev undersøgelsen udbygget med fotografering af kritiske punkter på malkeanlægget, pumpeledning, varmtvandsforsyning mv. med henblik på påvisning af varmetab ved vask af
malkeanlæg. Panorering med kameraet er også blevet testet i forbindelse med fejlsøgning på malkeanlæg
mv. De termografiske kameraer blev brugt til test af ensilage for øget varmedannelse, der enten kan skyldes
en utilstrækkelig sammentrykning af foderet og dermed en for dårlig ensilering af afgrøden eller beskadigelse af plastikken og dermed tilgang af ilt til ensilagen.
Der er blevet konstateret begrænsninger ved brug af teknologien for at detektere mulige inflammationer hos
koen. Trods de konkrete resultater i dette projektet, som bekræftede udfordringer ved teknikken, har svenske
studier vist, at med brug af algoritme og stationært udstyr kan teknikken bruges med gode resultater. Hvis
sådan et udstyr bliver kommercielt i fremtiden, vil det klart være til stor gavn for mælkeproducenterne.
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Resultaterne viser, at det ikke med det tilgængelige udstyr er muligt at detektere inflammationer i yver og
lemmer, men svenske erfaringer har vist, at med brug af algoritme og stationært udstyr, som måler gentagne
gange, kan teknikken bruges.
Note 96. International inspiration til miljøvirkemidler (WaterCap Hub)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at afsøge nye, innovative løsninger på landbrugets miljøudfordringer blandt en række
centrale aktører i Nordsøområdet, der har arbejdet i vandmiljøprojekter blandt andet via InterReg Nordsøprogrammet i perioden 2007-2013. I projektet samles den viden, der er genereret om vandmiljø med særligt
fokus på de projekter, der har været i sammenhæng med InterReg Nordsø, på en fælles platform.
Projektets aktiviteter:
Med henblik på at leve op til projektets formål, har der været fokus på at lære centrale aktører at kende i
Nordsøområdet og at dele viden med disse aktører. Derfor har projektet været aktiv deltager og medarrangør af flere arrangementer om vandrelaterede løsninger i forhold til vandkvantitet og vandkvalitet, og om
hvordan man kan tænke synergi mellem vandrelaterede løsninger og f.eks. klima og naturhensyn.
Her kan nævnes:
- Arrangører af workshop i Danmark om grundvand og vanding mv. med deltagelse fra en række centrale organisationer fra Holland, Tyskland og Danmark.
- Medarrangører af workshop i Gent med en lang række aktører der arbejder med vandproblematikker
med deltagelse af aktører hele vejen omkring Nordsøen.
- Møde i Sverige hvor vi har drøftet muligt samarbejde med en ny aktør (HaV).
- Arrangement i Oldenburg, Tyskland for at drøftet N-problematikker ift. drikkevand.
- Vi har haft indlægsholder fra England fra organisationen RiversTrust til at holde indlæg på konference i Danmark.
- Møder med danske aktører omkring klimatilpasningsløsninger ved at tænke mere optimeret brug af
jord ressourcen hertil.
Ovenstående arrangementer har bragt os i tæt kontakt med en række nye interessante samarbejdspartnere,
og vi har nu konkret oprettet et samarbejde med nye partnere, bl.a. med Havs och Vattenmyndigheten i Sverige (HaV), med Vattenmyndigheten västerhavets vattendistrikt i Sverige, med Oldenburgisch-Ostfriesische
Wasserverband i Tyskland og med Hanze hogescholl Groningen i Holland.
Projektet har givet gode input til udvikling af et miljøvirkemiddel/managementstrategi, der kan bidrage til en
billigere gennemførsel af miljømålene. Der er således skabt en platform for udviklingen af en ny og bedre
strategi til gennemførsel af miljømålene i samspil mellem forskellige aktører.
Der er oprettet en hjemmeside for projektet som samler viden om en række af de vand- og klimarelaterede
projekter der arbejdes med i Nordsø Regionen, bl.a. viden fra InterReg projekterne CPA, Aquarius, CLIWAT,
SAWA, DiPol, Living North Sea og C2CL – se: http://212.67.221.14/~watercap/
Projektets resultater og effekter:
I projektet har vi samlet og analyseret, hvilke temaer de forskellige InterReg projekter i relation til vand og
klima har arbejdet med. Disse temaer blev udfoldet på et arrangement i Gent, januar 2015. På den baggrund
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har vi arbejdet videre med væsentlige udfordringer, som projekterne havde identificeret, bl.a. udfordringer
omkring eksisterende vandforvaltningsstrukturer og udfordringer omkring, hvordan jordlagets øverste 20–30
meter kan bidrage til klimatilpasningsløsninger. Vi har samarbejdet om at udfolde disse temaer på forskellig
vis, og vi har bl.a. bidraget til, at der er kommet international viden om samarbejdende vandforvaltning i spil i
forhold til den fremtidige danske vandforvaltning. Der er nu etableret to samarbejdsplatforme/projekter, inden
for hvilke man arbejder videre med temaer. Dels i et projekt kaldet WaterCOG, dels i et projekt kaldet TopSoil.
Med projektet er der opnået bedre adgang til viden genereret fra internationale projekter om vand og klimaløsninger. Projektet har vi bidraget til, at der kommer større fleksibilitet ift. hvilke virkemidler man kan/skal
bringe i anvendelse qua input til en mere involverende vandforvaltningskultur.
Ved at øge paletten af miljøvirkemidler og dermed kunne agere langt mere specifikt ift. de konkrete problemstillinger, forventes det, at man vil kunne forbedre miljøregnskabet ved eksisterende produktion.
I projektet har der bl.a. været fokus på miljøvirkemidler ift. kvælstof, og det vurderes, at en større palet af
konkrete miljøvirkemidler vil bidrage til en reduktion af udledningen af kvælstof.
Den mere involverende vandforvaltningsstruktur, der lægges op til med projektet, vurderes at bidrage positivt
til forståelsen for primærproduktionen, da man involverer primærproducenter i arbejdet med vandforvaltning
og med at få deres perspektiver tænkt ind.
Note 97. God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektet formål var at motivere landmænd og rådgivere til at anvende nye veje til god ledelse og gode produktionsresultater på malkekvægbedrifter. Projektet forventes at kunne forbedre mælkeproducenternes konkurrenceevne og øge deres muligheder for at opnå en rentabel produktion.
Projektets aktiviteter:
Projektet skal formidle resultater fra udviklingsprojektet ”God ledelse og gode produktionsresultater – Udvikling”. Der er derfor kørt et tæt parløb mellem aktiviteterne i de to projekter. Projektet i år har i nogen grad
arbejdet med at planlægge forløbet med videnoverførsel i løbet af projektperioden og har arbejdet med nogle
af de mere tidsressourcekrævende aktiviteter såsom videofremstilling. Det er blevet formidlet, hvor projektet
står nu i form af følgende:
- Planlægning, fremstilling og formidling af videorapporter fra den første gruppe testgårde
- Små artikler med fokus på læring fra testgårde placeret på Facebook koledelse
Projektets resultater og effekter:
Projektet har arbejdet med formidling af det første års resultater fra udviklingsprojektet ”God Ledelse og gode produktionsresultater – Udvikling”. De opnåede delresultater er som forventet, hvilket er videorapporter
og formidling med mindre artikler på Facebook-siden Koledelse. Næste etape i 2016 vil være at bringe projektets viden mere direkte ud til rådgivere og landmænd.
Projektet forventes at kunne forbedre mælkeproducenternes konkurrenceevne og øge deres muligheder for
at opnå en rentabel produktion igennem projektets ledelsesmæssige fokus. Projektets effekter vil kunne
måles på de deltagende bedrifter – blandt andet i form af, om mælkeproduktionen stiger, og om der er færre

178

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
brist og fejl i produktionen. Når projektets resultater bredes ud, forventes de at kunne få effekt på mange
malkekvægbedrifter i forhold til at finde en god praksis for styring og daglig ledelse af bedriften.
Projektet kan bidrage til, at kvægbruget øger deres produktion af mælk og bidrager til mere indtjening på
mælkeproduktion i forhold til, at der er fokus på at optimere produktionsresultatet. Samtidig bør projektet
kunne bibeholde antallet af beskæftigede i kvægbruget, hvis der kan ske en øget produktion i erhvervet.
Ydermere har projektet et ressourcemæssigt fokus, idet det indeholder elementet fodringsovervågning, hvor
fokus også er på at anvende nærringsstoffer optimalt i forhold til den produktion, der opnås.
Note 98. Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at tilbyde landbrugselever/ansatte i landbruget faglige aktiviteter, der videreuddanner
dem, så de opnår de kompetencer, som er nødvendige for at udføre det daglige arbejde på en landbrugsbedrift, og for andre er nødvendige for at blive ejere af en landbrugsvirksomhed i fremtiden.
Projektets aktiviteter:
- Uddannelse af unge i landbrugserhvervet herunder landbrugsfaglige temadage og -aftener, konferencer, og ERFA-grupper
- Netværksgrupper
- Udvikling af landbrugselevernes kompetencer, så især dem med ikke landbrugsbaggrund får en bedre start på deres uddannelse
- Rådgivning i forhold til landbrugsuddannelsen samt ansattes ansættelses- og arbejdsforhold
- Information og formidling af uddannelses- og faglige tilbud via dyrskuer, udstillinger, mm.
Projektets resultater og effekter:
- Til konferencedagen ”Er du klædt på til at lede fremtidens landbrug?” med fokus på etablering og
generationsskifte i landbruget deltog 200 virksomhedsleder studerende (91 pct. af virksomhedslederstuderende på landsplan) inkl. lærere fra hver skole.
- På Økologikongressen mødte 200 elever på 2. hovedforløb (40 pct. af eleverne på 2. hovedforløb)
og 12 lærere til Unge sporet, hvor de fik viden om økologisk landbrugsproduktion.
- Fire regionsområder fuldførte hver tre temaaftener med fokus på kvæg med gennemsnitlig 15 deltagere pr. aften.
- En region har afholdt en temaaften med fokus på svin – MRSA, der var 350 deltagere.
- Der har i fem regionsområder været afholdt mindst en temaaftener med et selvvalgt emne som f.eks.
vejen til succes om etablering, brug af GPS i landbruget, sprøjteteknik samt foder.
- Der er blevet etableret en ERFA-gruppe med fokus på planteavl.
- Etablering af to netværksgrupper inkl. afholdelse af et arrangement i hver.
Videreuddannelse via temadage, konferencer mm øger elever og ansattes motivation til at tage ansvar for
opgaver i produktionen og gøre en større indsats, der kan påvirke produktionsresultatet.
Tildeling af ansvar efter evner til elever og ansatte øger deres motivation for at gøre en god indsats og medvirker til at forstå, hvilken værdi indsatsen har på produktionsresultaterne. Indsatsen er bl.a. viden om, hvordan rigtig fodring påvirker fodereffektivitet, eller rigtig opsyn med dyr f.eks. kan føre til færre syge dyr, da det
bliver opdaget i tide.
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Note 99. Styrket indsats mod Mycoplasma
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål var at styrke indsatsen mod Mycoplasma bovis i kvægproduktionen. Infektionen rammer flere og flere besætninger - ofte med alvorlige sygdomsproblemer og store produktionstab til
følge. Projektet vil bidrage med vigtig viden om selve infektionen samt om muligheder for diagnostik og kontrol med Mycoplasma.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en ny screeningsrunde af alle malkekvægbesætninger med henblik på udpegning af nyudbrudsbesætninger til det sideløbende projekt ”Årsagssammenhænge for Mycoplasma Bovis” samt til fastsættelse af status for malkekvægbesætninger, der leverer kalve til slagtekalveproducenter (sideløbende
projekt ”Mycoplasma i slagtekalvebesætninger”).
Alle malkekvægbesætninger er screenet med ELISA og cirka 2/3 af dem med PCR (enten tilfældigt udpeget
eller udpeget efter, om de leverer til deltagende slagtekalvebesætninger).
Der er gennemført detaljerede undersøgelser af klinisk syge kreaturer i to besætninger med udbrud af Mycoplasma bovis ved 5 besøg i hver besætning over en 12 ugers periode i 2015. Screeningen er foretaget
ved hjælp af antistofmålinger på blod og mælk og PCR-analyser på mælk koblet med kliniske registreringer
med det formål at etablere en valid diagnostik og bedre forståelse af testresultaterne for Mycoplasma bovis
hos kvæg. To yderligere forløb af besætningsbesøg i malkekvægbesætninger med akutte udbrud er startet
op og vil blive afsluttet i 2016, såfremt der opnås tilsagn om genbevilling.
Projektets resultater og effekter:
Projektet har bidraget med vigtig ny viden om Mycoplasma bovis infektion i besætninger med akutte kliniske
udbrud. Gentagne målinger med forskellige tests på syge dyr koblet med systematiske kliniske registreringer
på de testede dyr har ført til en optimering af diagnostikken og en bedre forståelse af sygdommens dynamik i
smittede besætninger og dermed en bedre håndtering af smitterisikoen og håndtering af syge dyr i besætninger med klinisk udbrud.
Infektion med Mycoplasma bovis rammer ofte kvægbesætninger hårdt med alvorlige sygdomsproblemer og
store produktionstab til følge. Viden om selve infektionen samt om muligheder for diagnostik og kontrol med
Mycoplasma er en forudsætning for effektiv sygdomsbekæmpelse og dermed bedre dyrevelfærd.
Mycoplasma bovis er en meget kompleks sygdom, som opfører sig forskelligt fra besætning til besætning.
Det kræver, at rådgivende dyrlæger sætter den nye viden ind i konteksten i de besætninger, der oplever
sygdomsudbrud. Projektets resultater skal desuden bruges i arbejdet med at beskrive, om og hvordan der på
længere sigt kan etableres en effektiv og konstant overvågning, som er en forudsætning for effektiv og hurtig
smitteforbyggende indsats i den enkelte besætning. Desuden kan erfaringer fra besætningsejere og deres
rådgivere samt dyrlæger i besætninger, der er ramt af infektion med Mycoplasma bovis, opsamles og kombineres med resultater fra andre projekter og om muligt danne baggrund for strukturerede kontrolindsatser på
besætnings- eller nationalt niveau.
Note 100. Automatisering af tarmområdet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 101. Hyperfleksibel slagteteknologi
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 102. Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 103. Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 104. Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 105. IKT-udvikling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 106. Måleteknologi til slagterierne
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 107. Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 108. Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 109. Reduceret spredning af Salmonella
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 110. Ingrediensers betydning af kvalitet og sikkerhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 111. Vision til kødkontrol på svineslagterierne
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 112. Effektivisering og nytænkning af rengøring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 113. Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 114. Fersk kød til det globale marked
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 115. Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvare mv.
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 116. Semiforædlede produkter til eksport
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 117. Slagteri 2025
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 118. Optimereret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 119. Adfærdsregulerende fodring af søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 120. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 121. Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA)
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 122. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 123. Mindre og Godt buttede Polte (MGP)
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 124. Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF)
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 125. Soen i form fra faring til faring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 126. Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 127. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 174.
Note 128. Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 129. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 174.
Note 130. Optimering af økologisk produktion
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 131. IKT og produktionsstyring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 132. It-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 133. Billigere foder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 175.
Note 134. Luftkvalitet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 176.
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Note 135. Gylleanlæg
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 177.
Note 136. En ekstra gris per kuld - ved optimeret management af IUGR-grise
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 137. Svinekød fokus på sundhed og kvalitet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 138. Storhytter - forbedring og afprøvning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Udviklingscenteret for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 139. Optimalt brug af antibiotika
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 140. Nye mikrobiologiske metoder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 141. Sund mor - sundt barn
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Herlev Hospital
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 142. Klima, ventilation og energi
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 143. 35 grise pr. årsso
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 144. Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 145. Billigere foder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 146. N-keeper
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Povl Aalund
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 147. Optimal foderstyrke diegivende søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden /SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 183.
Note 148. Øget sporbarhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 149. Effektivisering af pakkerier
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 150. Ny slagtesvinestald
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.

Note 151. Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 152. Fremtidens produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 153. Stop diarrebehandling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 187.
Note 154. Sunde malkende søer 2020
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 155. Sunde malkende søer drægtige søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under EU-programmer, jf. note 188.
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Note 156. Afsætningsfremme af svinekød - Japan
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 157. Afsætningsfremme af svinekød - England
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 158. Afsætningsfremme af svinekød - DK
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 159. Svinekød - Mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 160. Statistik og prognoser
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 161. Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 162. Afsætningsfremme af svinekød - Sverige
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.

189

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
Note 163. Markedsdata og bearbejdning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 164. Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Landsforeningen af Danske Svineproducenter
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 165. Tværgående markedsudvikling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 166. Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 167. Afsætningsfremme af svinekød - Kina
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 168. Reduktion af dødelighed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 169. Det rigtige antibiotika
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 170. Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 171. Bedøvelse ved kastration
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 172. Nystaldeeffekt
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 173. Glade grises helbred
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 174. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 175. Billigere foder
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 176. Luftkvalitet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 177. Gylleanlæg
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 178. Optimalt brug af antibiotika
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 179. Supplerende mælk til pattegrise
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 180. Sunde malkende søer 2020
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 181. Pattegrise, overlevelse og tilvækst
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 182. Luftrensningsteknologi
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 183. Optimal foderstyrke diegivende søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 184. Universel sundhedsovervågning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 185. Navlebrok
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 186. Punktudsugning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 187. Stop diarrebehandling
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 188. Sunde malkende søer drægtige søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 189. Løse søer i farestalden
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 190. Fremtidens produktionssystemer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 191. Forbedring af sundhed hos svin / Grise med topmaver
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
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Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 192. DANISH Produktstandard
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 193. Salmonellahandlingsplaner og zoonosekontrol
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 194. Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 195. Kontrol med vejning, klassificering og afregning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Klassificeringskontrollen
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 196. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Slagtermestre
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 197. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 198. Risikovurdering for fødevaresikkerhed og eksotiske husdyrsygdomme
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 199. Forbedring af sundheden hos svin
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 200. Veterinært beredskab og information
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 201. Markedsadgang gennem videnopbygning og -deling inden for fødevare- og veterinærområdet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Slagtermestre
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 202. Tarmsundhed
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / København Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 203. Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 204. Universel sundhedsovervågvning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 184.
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Note 205. Navlebrok
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 185.
Note 206. Sortering og anvendelse af hangrise
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 207. Farestier og -stalde til løsgående søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 208. Halebid og hele haler
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 209. Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvorfor virker det?
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 210. Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 211. Løbe-/kontrolstalde til løse søer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 212. Supplerende mælk til pattegrise
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 179.
Note 213. Beskæftigelses- og rodematerialer
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 214. Alternativer til kastration / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 215. Hele haler uden halebid
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 216. Dokumentation af dyrevelfærd
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 217. Pattegrise, overlevelse og tilvækst
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse. Projektet er flyttet fra hovedformålet Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer, jf. note 181.
Note 218. Uddannelse og forskning på kødområdet
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 219. Professional Pig Practice
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 220. Forsknings- og Uddannelsesindsats svinekød
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / Danske Svineslagterier
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 221. Formidling af faglig viden
Tilskudsmodtager: Svineafgiftsfonden / SEGES, Videncenter for Svineproduktion
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 222. Effektiv kontrol med smitsom mastitis
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 223. Nordisk fodereffektivitet
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 224. Opdatering og kortlægning af ammoniakemission
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 225. EVOP i store besætninger
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 226. Individuelle kraftfoderstrategier
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 227. Ernæring af den højtydende malkeko
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 228. Optimal mælkeproduktion med græs
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 229. Metagenomets betydning
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 230. Fasefodring med protein til malkekøer
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 231. Årsagssammenhænge for Mycoplasmabovis
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 232. Calcium i valleprocesser
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 233. Bæredygtig foderforsyning
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 234. Et gran salt
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 235. Bæredygtig anvendelse af procesvand
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 236. Bæredygtig anvendelse af procesvand
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / DTU
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 237. Pulseret ohmisk opvarmning
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 238. Er der plads til smør i en sund kost
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 239. Et gran salt
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 240. Anvendelse af in-line målinger
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 241. Leverikter og kvæg på fugtige arealer
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 242. Reduceret kvælstoffordampning
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 243. Mindre metanudslip med oregano i foderet
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 244. Ny opkoncentrationsteknologi
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 245. Rationsafgræsning med kvier
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 246. Overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.

203

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
Note 247. Børn og skolemælk
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Mejeriforeningen
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 248. Økodag 2015
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 249. Nordisk avlsværdiberegning
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 250. Højere fodereffektivitet gennem avl og fodring
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 251. Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 252. Turbo på fremgang i NTM
Tilskudsmodtager: Mælkeafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Mælkeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 253. Rammeaftale med AU
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 254. Sundhed i vækstperioden - årsager til sygdom og forbrug af medicin
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / DTU
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 255. Proteinbehov og omsætning hos mink
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 256. Projekt "Ernæring og næringsstofbehov hos mink"
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Dansk Pelsdyravlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 257. Samarbejdsaftale mellem KF og KU vedr. forskning og udvikling indenfor pelsdyrpatologi
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Svineafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 258. Betydning af minktævens immunologiske kompetence omkring fødsel og diegivning ved
forekomsten af fedtede hvalpe
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / DTU
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 259. Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af sår hos mink med henblik på udvikling af
et klassifikationssystem til optimering af sår management
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 260. Kompetenceudviklingsprogram i forbindelse med sygdom og dødelighed hos mink i
vækstperioden
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 261. Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink
Tilskudsmodtager: Pelsdyrafgiftsfonden / Dansk Pelsdyravlerforening
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Pelsdyrafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 262. Styrket afsætning af økologiske fødevarer i detailhandlen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at gennemføre effektive afsætningsfremmende aktiviteter, der kunne bidrage til en fortsat økologisk vækst. Dette skete ved at forstærke detailhandlens fokus på økologiske produkter, sortimenter
og afsætning. Desuden skete det ved at inspirere og motivere detailhandlen til nye aktiviteter og anvise nye
løsninger skiltning, synlighed og kommunikation om økologi.
Projektets aktiviteter:
I projektet blev der gennemført følgende aktiviteter:
- Afsætningsfremme gennem strategiske indsatser og sortimentsudvikling
- Inspirations-/sortimentsudviklings-/strategimøder med 11 kæder (Føtex, Netto, Kiwi, Rema 1000,
Løvbjerg, Irma, Fakta, Lidl, SuperBrugsen, Kvickly og DagliBrugsen)
- Stand på COOP-Fødevaremesse i Valby, Fredericia og Aalborg
- Samarbejde med COOP's innovationsafdeling vedrørende udvikling af nye økologiske produkter
- Samarbejde med Kiwi vedrørende ny strategi for økologi i kæden
- Samarbejde med COOP vedrørende Madmanifest
- In store kampagner og temabaserede markedsføringsaktiviteter
- Udarbejdelse og præsentation af aktivitetsplan med inspiration til aktiviteter
- Madpakkekampagne i Føtex
- Økologisk Høstmarked i Føtex
- Bagekampagne i SuperBrugsen og Kiwi
- Æblekampagne i Føtex/SuperBrugsen/DagliBrugsen
- Samarbejde vedrørende COOP's gourmetbus
- Synliggørelse af økologi i butikkerne via materialer og events
- Skiltemateriale i Føtex, Netto, Irma, Løvbjerg, Kiwi, SuperBrugsen, Rema 1000
- Event i MadCooperativet med Sif Orellana, lancering af nyt eksponeringskoncept i SuperBrugsen i
Silkeborg, Juleevent med Sif Orellana i Kvickly Skive
- Smagsdemonstrationer i udvalgte butikker
- Skabelse af merværdi ved at understøtte en større synlighed af fødevarernes oprindelse og den
økologiske produktionsmetode
- Lancering af nye emballager på f&g i Føtex og Netto
- Samarbejde med Føtex vedr. Go Local koncept
- Samarbejde med COOP vedr. lokale varer
- Afsætningsfremme gennem understøttende information om økologi via pressen og de sociale medier
- Presseindsats der resulterede i 315 presseklip vedr. afsætningen af økologiske fødevarer i detailhandlen
- Indsats på de sociale medier nåede 1966234 danskere og resulterede i 59169 likes og 2906 kommentarer
- Indsamling og formidling af markeds- og forbrugerinformation
- Indkøb og formidling af salgstal fra AC Nielsen
- Indkøb og formidling af markeds- og forbrugerdata fra GfK ConsumerScan
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-

Bearbejdning og formidling af omsætningstal fra Danmarks Statistik
Udarbejdelse og formidling af Markedsnotat
Udarbejdelse og formidling af rapport vedr. fremtidens økologi
Storetjek og formidling af best practice eksempler

Projektets resultater og effekter:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
- Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Overordnet har projektet bidraget til en omsætningsvækst for økologiske fødevarer på 10pct. i detailhandlen
(estimat på baggrund af tilbagemeldinger fra detailhandlen).
Dette er sket ved, at projektet har:
- inspireret og motiveret centrale beslutningstagere i detailhandlen til at sætte større fokus på de økologiske varer i butik og markedsføring
- sikret højt aktivitetsniveau på økologiske fødevarer i detailhandlen gennem in-store kampagner og
temabaserede markedsføringsaktiviteter
- sikret større udbud og større mangfoldighed af økologiske fødevarer i detailhandlen
- styrket synligheden af økologiske fødevarer i butikkerne
- styrket merværdien af de økologiske fødevarer gennem synlighed af fødevarernes oprindelse
- styrket effekten af kampagner og aktiviteter i detailhandlen gennem brug af sociale medier
- sikret øget viden om den økologiske produktion, det økologiske marked og de økologiske forbrugere
Projektet har motiveret og inspireret 11 landsdækkende kæder til øget synlighed af de økologiske varer,
større økologisk sortiment og øget markedsføring af og information om de økologiske fødevarer.
De økologiske landmænd har oplevet, at afsætningen af deres varer er steget som følge af:
1. Projektet har skabt en større efterspørgsel efter økologiske varer på 10pct., og det giver bl.a. udslag
i en større afsætning
2. Projektet har givet nemmere adgang til detailhandlens hylder - også for mindre lokale producenter
3. Projektet har skabt en større grad af loyalitet i samhandlen med detailhandlen for en lang række avlere og andre primærproducenter
4. Projektet har desuden været med til at fremme en mere nuanceret dagsorden for værdiskabelse og
indtjening i detailhandelen frem for prispres, hvor regningen sendes videre til virksomheder og landmænd.
Samfundet har oplevet, at:
1. Projektet har skabt grundlag for at realisere en omsætningsvækst for økologiske fødevarer i 2015 på
10pct., således at den samlede økologiske fødevareomsætning i detailhandlen bliver på mindst 8
mia. kr.
2. Projektet har skabt fundamentet for et øget økologisk areal, og projektet vil dermed også bidrage
med en række positive resultater for Danmarks natur, vandmiljø og grøn vækst.
3. Projektet har øget forbrugernes vidensniveau i forhold til økologi, og dermed vil projektet også understøtte forbrugernes interesse for økologi på længere sigt.
4. Projektet har desuden været med til at styrke danskernes interesse for økologiske fødevarer generelt, som igen stimulerer både afsætningen og forbrugerinteressen for fødevarer.
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Note 263. Fokus på økologi i foodservice
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at bidrage med inspiration og viden om økologi til ansatte indenfor foodservice- sektoren med henblik på at sikre en videre udvikling i retning mod mere økologi i foodservice. Projektet skal herunder formidle bredt til foodservicesektoren med de stærkeste budskaber og argumenter om økologi: Viden
om natur, grundvand, tilsætningsstoffer, sprøjtegifte og dyrevelfærd og understøtte regeringens mål om 60
pct. økologi i offentlige køkkener.
Projektets aktiviteter:
- Der er udviklet nye kommunikationskoncepter for formidling af økologi til foodservicesektoren, med
udgangspunkt i de fire økologiprincipper, som blandt andet har været anvendt i forbindelse med
husmesser.
- Der er udarbejdet en tidssvarende kommunikationsplatform med adgang til materialer til brug i de
professionelle køkkener, i forbindelse med omlægning til økologi.
- Der er bragt økologiske temaer ind i faglige netværk, og via inspirationsbesøg og sparring er der
sket udvikling og udveksling af økologi.
- Der er skabt en fælles økologisk stand på Copenhagen Food Fair, med fokus på at fortælle økologiens værdier med konkrete eksempler.
- Der er etableret et korps af videns ambassadører, som til stadighed er inspiratorer for andre professionelle køkkenfaglige, i forhold til udvikling om omlægning af økologi. I den forbindelse er der eksempelvis sat fokus på en bæredygtighedspris, for at fremhæve dén vinkel på den økologiske omlægning.
- Der er videreudviklet på samarbejde med Fødevarestyrelsen i forbindelse med markedsføring af Det
Økologiske Spisemærke, og givet vejledning, undervisning og sparring ifht. omlægning til økologi, og
anvendelse af Det Økologiske Spisemærke
- Der har været afholdt seminar for foodservicebranchen, for offentliggørelse og tolkning af udviklingen indenfor økologi i foodservice.
Projektets resultater og effekter:
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen
heraf blandt markedsaktører indenfor EU
- Gennemførelse af informationskampagne
- Formidling af økologi til professionelle køkkener og aktører i foodservicebranchen.
- Der er udviklet kommunikation for formidling af de økologiske principper, som blandt andet er anvendt i forbindelse med husmesser. Her vurderes det, at vi har været i kontakt/dialog med ca. 2000
professionelle køkkener.
- Projektet forventes at medvirke til en vækst af øget salg af økologi i foodservice på 20-25 pct. i 2015
(tallene kendes først i august 2016). Økologi i foodservice steg 33 pct. i 2014 i forhold til året før.
- Der er gennemført formidling af økologi via 5 forskellige faglige netværk, med i gennemsnit 20 deltagere i hvert netværk.
- Der er etableret en tidssvarende kommunikationsplatform, med ambassadørkorps, praksisnær økologi viden ifht. omlægning til økologi, og guidelines for at få succes med økologi i det professionelle
køkken. www.okocater.dk har ca. 700 modtagere
- Der er etableret en fælles økologisk stand på Copenhagen Food Fair, med fortælling om økologiens
værdier, med ca. 10.000 besøgende på den økologiske stand.
- Der er undervist og vejledt i forbindelse med omlægning til økologi og Det Økologiske Spisemærke,
hvor vi har været i kontakt med i alt ca. 500 professionelle køkkener.
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Projektet er kommet bredt ud med projektet i forskellige kredse, og også med en geografisk spredning i
Danmark. Det skønnes, at der er kommet bedre greb om "tvivlerne", og samtidig at dialogen med de professionelle køkkener er blevet opkvalificeret, således at de nu efterspørger mere.
Note 264. Inspiration af kæder og grossister på eksportmarkeder til markedsføring af økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at inspirere kæder og grossister på eksportmarkeder til markedsføring af økologi. Dette
skal ske i form af møder/præsentationer af økologi potentiale for beslutningstagere i kæder/grossister samt i
form af PR og analyser.
Projektets aktiviteter:
- Præsentationer af økologi potentiale og nye veje til at udvikle økologi for beslutningstagere i kæder
og grossister på eksportmarkeder (10 i alt)
- Analyser af økologiudvikling og markedsdata om økologi
- Vi har drøftet dette emne med 9 kæder / grossister: In store kampagner og synliggørelse af økologi i
butikkerne via butiksevents og materialer
- Vi har drøftet dette emne med 9 kæder / grossister: Inspiration og viden om økologi til specifikke
målgrupper og nye vinkler på markedsføring af økologi, fx økologiske ’sanseområder’ i butik som fx
at sameksponere økologiske børnesnacks i butik
- Afsætningsfremme gennem understøttende information om økologi via PR, annoncer og sociale
medier.
Fokus har været på kæder og grossister, som har økologi som en prioriteret del af deres strategiske fundament. Projektet har bidraget til at bane vejen for mere afsætning af økologiske fødevarer.
Projektets resultater og effekter:
- Inspirationsmøder med centrale beslutningstagere i 10 kæder/grossister med fokus på økologisk afsætning af fødevarer
- Der er indsamlet og formidlet eksempler på best practice fra øko aktiviteter
- Der er gennemført 360 graders analyser for 10 kæder/grossister
- Der er etableret nye værdipositioner for økologi indenfor mindst 5 kategorier
- Information om økologi til forbrugerne er udbredt via sociale medier
- Der er gennemført en trendanalyse for den økologiske udvikling i USA og på den baggrund er der
lavet en økologisk trend rapport
- Der er udarbejdet 5 økologiske markedsrapporter (NO, UAE, USA, FI, Spanien)
- Der er formidlet over 40 artikler i handelspresse/dagspresse om økologi.
Kæderne har ikke været interesseret i at implementere instore materiale, men vi har drøftet mulige kampagner og instore mærkninger med dem. Så emnet er blevet indgående drøftet - kæderne og grossisterne har
ikke alle være interesset i at hænge materiale op. Vi har dog deltaget på en husmesse med den ene grossist, hvor vi havde en udstilling af forslag til instore materiale for økologi, som blev fremvist til over 1000 indkøbere
Målsætningen var at afholde indgående møder med min. 6 kæder / grossister. Vi har imidlertid opnået kontakt med 10 kæder eller grossister. Derudover har vi lavet en indgående trend analyse vedr. økologisk udvikling i USA, som har inspireret os ifht. den videre dialog med disse kæder / grossister, da USA er længere
fremme på flere parametre vedr. økologi
Danmark har mange flere års erfaring med afsætning af økologiske fødevarer og kommunikation til forbrugerne / shopperen vedr. økologi. Der har derfor været stor interesse for beslutningstagere fra flere relevante
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kæder & grossister om at mødes med os og drøfte nye veje til udvikling af økologi. Vi har fortsat dialogen
med disse beslutningstagere og vi kan se at flere af dem har taget vores informationer til sig og udvidet deres sortiment af økologiske fødevarer
Gennem vores kontakt til relevante beslutningstagere hos grossister eller indkøbere har flere producenter
også opnået kontakt til disse beslutningstagere. Beslutningstagerne har ligeledes valgt efterfølgende at aflægge besøg på vores messestande for at se, hvad de økologiske producenter kan præstere og de har ladet
sig inspirere til at udvide deres økologiske sortiment via de informationer, som vi har formidlet
Når virksomhederne får klarlagt flere eksportmuligheder har de en tendens til endnu mere at tro på, at det er
vigtigt at have de rette kompetencer inden for eksport afsætning. Dette betyder både noget ihft. primærproduktionen, men det betyder også noget ifht. de administrative ansatte, der skal hjælpe med at afsætte varer
på eksportmarkeder. Vi har især i den sidste halvdel af 2015 oplevet, at stadig flere virksomheder fokuserer
på økologisk eksport
Note 265. Forbrugertillid som basis for markedsdrevet økologisk vækst
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer som basis for en
markedsdrevet vækst i økologi. Det er sket via indsamling og formidling af ny viden om faglige løsninger og
forbrugerforventninger, som forebygger på aktuelle troværdighedsproblemer og sikrer en økologisk produktion i overensstemmelse med de økologiske principper og forbrugerkrav til økologi.
Projektets aktiviteter:
Projektet har arbejdet med vidensindsamling, analyse og formidling om produktionskrav på områder, hvor
nye økologistandarder skal revideres og færdigudvikles i de kommende år, Arbejdet omfatter bl.a. følgende
områder:
- Økologisk fjerkræproduktion (ESBL og fødevarehygiejnebestemmelser i øvrigt på fjerkræområdet)
- Økologisk svineproduktion.
- Gødningsmidler.
- Planteforædlingsteknikker, herunder CMS.
- Recirkulering af næringsstoffer og forhold der begrænser mulighederne for at recirkulere næringsstoffer.
- Nye harmoniserede økologiske produktionskrav.
- Analysearbejde ifm. evaluering og revidering af EU's økologiforordning.
- Arbejde med udvikling af en EU Aktionsplan for økologisk jordbrug.
- Initiativer der kan styrke sundhed og velfærd i økologisk husdyrproduktion.
- Vurdering af nye krav til fødevareforarbejdning, miljøredegørelser, nye ingredienser, emballagekrav.
- Arealkoder og lign. som begrænser muligheder for at give dyr adgang til attraktive udearealer for
økologiske høns, svin m.fl.
- Krav vedrørende fødevaresikkerhed, hvor det økologiske landbrug har særlige udfordringer i forhold
til bl.a. Campylobacter, salmonella og dioxin.
- Bestemmelser og praksis vedrørende husdyrsundhed samt reglerne for udlevering af medicin, hvor
der er flere forhold, som besværliggør troværdig anvendelse eller fravær af medicin på bedrifterne.
- Krav vedrørende udledning af kvælstof. Økologisk landbrug har hidtil været undtaget fra en række
krav mht. udledning af ammoniak fra stalde og udeproduktion. Efterhånden skal det konventionelle
landbrug leve op til stadigt strengere krav. Derfor har det været nødvendigt at afklare, hvordan det
økologiske landbrug på troværdig vis fremover skal håndteres i den sammenhæng.
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-

Forbrugerinformation om GMO.
Forventninger og muligheder for at økologi også er en natur- og klimagaranti.

Projektets resultater og effekter:
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen
heraf blandt markedsaktører indenfor EU
- Der er udarbejdet information om GMO, målrettet forbrugere, samt folk som arbejder med tilberedning af økologiske fødevarer.
- Der er udarbejdet informationsmateriale om forædling af frø, herunder CMS.
- Der er afholdt informationsmøder som viser, at økologerne arbejder i samspil med jorden og i synergi med smådyr, bakterier i jorden, dyr og planter og samtidig arbejder for høj kvalitet af produkterne
og sunde fødevarer – hvilket er forbrugernes forventninger til den økologiske produktion.
- Der er afholdt debatmøde som sætter lighedstegn mellem Økologi og naturgaranti og klima.
- Der er skabt opmærksomhed på behov og muligheder for at skabe mere dyrevelfærd hos grise og
høns ved at kunne indrette folde og hønsegårde bedre.
- Der er skabt forbedrede muligheder for at få natur på markerne.
- Der er skabt dialog om hvordan økologi og den generelle miljøregulering kan komme til at spille
sammen.
Arbejde med forbrugerforventninger og forbrugertillid er en proces, hvor der hele tiden vil dukke nye elementer op. Projektet har opnået langt størstedelen af de resultater, som vi forventede ved projektets start. På en
række områder er der tale om indsatser, hvor processen for nye resultater ofte vil være længere end 1 år.
Her vil der være tale om indsatser, som ikke er nået i mål, men hvor processen er godt i gang.
En række af de faglige resultater er videreformidlet til aktuelle økologiske landmænd (ca. 2000) og til konsulenter, organisationspolitikere, detailhandel og virksomheder (ca. 500 personer). Herudover er resultater og
viden fra projektet formidlet til 80.000 forbrugere via Facebook, nyhedsmail m.v.
Projektet har medvirket til at styrke arbejdet for et bedre fundament for klare og troværdige anprisninger af
de økologiske fødevarer, som basis for en markedsdrevet vækst i økologi. Projektet har bidraget til at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer, og dermed sikre en økologisk produktion i overensstemmelse med de økologiske principper og forbrugerforventninger. Endelig medvirker projektet til, at
økologien lever op til forbrugernes forventninger.
Projektet har bidraget med vidensindsamling og analyse til primærproducenterne som sikrer en solid faglig
basis for anprisning af økologi; for en økologisk praksis, der lever op til principperne for økologisk produktion;
og for fastholdelse og udbygning af forbrugertilliden til de økologiske varer, som basis for en markedsdrevet
vækst i økologi. Projektet har også tilvejebragt ny viden og løsninger, der fjerner eller forebygger troværdighedsproblemer i økologisk produktion.
Der opleves løbende en stigende forbrugerinteresse for økologi og den økologiske produktionsform, hvilket
resulterer i en meget målbar stigning i det økologiske salg dels på hjemmemarkedet, men også på eksportmarkedet.
Note 266. De Økologiske Høstmarkeder
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Målet med Økologisk Høstmarked var at skabe en event, der bidrog til at øge danskernes kendskab til lokale, økologiske fødevarer for derved at skabe fortsat vækst i salget af økologiske fødevarer i 2015. Målet var
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desuden at øge danskernes viden om de værdier, der ligger til grund for den økologiske fødevareproduktion
for derved at øge antallet af loyale forbrugere, som er villige til at betale merprisen for økologi.
Projektets aktiviteter:
Der var 75 værter, der havde valgt at afholde Økologisk Høstmarked. I alt deltog 63.000 gæster.
Markedsføring
- Opgradering og mindre justeringer på www.høstmarked.dk. Siden har haft 59.788 sidevisninger.
- Overordnet set var Høstmarked en succes digitalt med god respons på de sociale medier, velfungerende trafik og rigtig flot eksponering på annonceringen. Der har været elektroniske annoncer på
hhv. Facebook og gennem google display-annoncer. Målrettet Facebook-annoncering mod børnefamilier med interesse for mad og/eller økologi med tilpassede annoncer i de forskellige landsdele.
Derudover en række promoverede opslag. Resultatet var en rækkevidde på 316.182, hvilket er et
pænt resultat. Google-annonceringen bestod af banner-annoncer på forskellige hjemmesider. I løbet
af en lille måned kom der 7.765 klik ind på hjemmesiden og 5.859.162 eksponeringer.
- Instagram fungerede rigtig godt både op til og under Høstmarked. Samlet 21 opslag. Under høstmarkedsweekenden lagde mange billeder op på Instagram og benyttede #høstmarked. 1.635 likes
og 40 kommentarer.
- 2 føromtaler i nyhedsbreve fra Økologisk Landsforening. Begge med pæn performance.
- Udvikling af indsalgsmateriale til detailhandlen med forslag til, hvordan kæderne kunne synliggøre
Høstmarked i deres tilbudsaviser. Resultatet var, at minimum 5 kæder omtalte Høstmarked.
- Annonce i magasinet Børn og Fritid. Magasinet har et oplag på 49.000 stk., og det distribueres via
børnehaver, vuggestuer, SFO’er, fritidshjem, i butikkerne: Ønskebørn, Legekæden, Kære børn og i
REMA 1000 butikker i hele landet.
- Annonce i Fritidsmarkedet, der, udover at tiltrække flere gæster til Høstmarked, også havde til formål
at skabe synlighed om Høstmarked i hele landbruget.
- Formidling og uddeling af postkort om Høstmarked på Messen Food Fair. Postkortene havde til formål at øge kendskabet til Høstmarked.
- Der blev udviklet en teaserfilm forud for Høstmarkedet. Filmen havde til formål at guide modtagerne
ud til Høstmarkedet. Filmen nåede ud til 223.702 læsere og blev vist 97.614 gange. Derudover er
der taget stilbilleder til brug i markedsføringen.
Kampagnematerialer til gårdene
- 2 fysiske markedsføringsbannere til alle værter med henholdsvis logo og dato.
- Udsendelse af et sæt skilte om henholdsvis hygiejne- og færdselsregler på gårdene.
- Tatoveringer til fordeling blandt gæsterne.
- Hver vært fik 10 store Ø-skilte til ophæng forskellige steder på gården.
- Til værterne blev der i alt fordelt 5.000 hæfter af ”10 gode grunde til at vælge økologi”.
- Film og billeder til brug på www.høstmarked.dk og Facebook.
- Alle værter fik tilsendt 25 stk. A3 plakater til markedsføring i lokalområdet.
- 6.000 stk. af Magasinet Økologi til alle blev fordelt til værterne.
- Sprit og spritdispensere til gårdene.
- Som familiegimmick blev der fordelt i alt 20.000 opskriftsbøger med inspiration til, hvordan øko- kartofler kan anvendes i madlavningen.
- Værtsmappe og Idékatalog blev lavet i en elektronisk udgave til værterne.
- 10 formidlere var fysisk ude på udvalgte gårde for at hjælpe med økologiformidling.
- Derudover fik hver vært tilsendt dels et Ø-flag til flagstangen og dels et A-træskilt, i en lækker og robust kvalitet, med de økologiske værdier. Indsatserne blev dog ikke finansieret i projektet.
- Involvering og samarbejder på gårdene
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Der blev lavet et testprojekt på to udvalgte gårde. Formålet var at få en viden om, hvorvidt fællesspisninger
fremover kunne være et omdrejningspunkt for Høstmarked. Der blev lavet aftaler dels med en lokal restaurant/kok og dels med elever fra Hotel- og Restaurantskolen i Viborg. Begge steder var indsatsen en succes.
Værterne var også begejstrede, men har meldt tilbage, at indsatsen var ressourcetung at gennemføre.
- 46 værter har meldt tilbage, at de har haft i alt 109 andre økologiske fødevareproducenter eller andre økologiske udstillere med til deres Høstmarked.
- Derudover har der under det enkelte Høstmarked været involvering af en række forskellige organisationer fx Dyrenes Beskyttelse, Permakultur i Danmark, Fødevarebanken, Frøsamlere, Danmarks Naturfredningsforening, Energitjenesten, Naturens Ambulance, lokale kokke og restauranter, bloggere,
biavlere, Cyklistforbundet, spejdere mv.
- På 3 udvalgte gårde blev der afholdt en bemandet aktivitet, hvor børnene kunne valse deres egen
müsli.
- Presseindsats
Der har været et omfattende pressearbejde omkring Høstmarked. Pressedækningen foregik gennem både
landsdækkende, regionale og lokale medier, og pressemeddelelsen kom ud til størstedelen af de danske
magasiner, dagspressen, gratisaviser, lokale og regionale medier. I Infomedias analyseværktøj ses det, at
der har været 81 omtaler af De Økologiske Høstmarkeder (i 2014 var der 60 omtaler).
For første gang i mange år er det desuden lykkes at få TV indslag omkring Høstmarked, idet der var indslag
hos både TV2 Nord og TV2 Lorry. Desuden blev Høstmarked nævnt i Go’Morgen Danmark i forbindelse med
et indslag om Årstiderne. Derudover blev Høstmarked nævnt i Radioavisen flere gange i løbet af weekenden.
Projektets resultater og effekter:
Projektet gjorde det muligt at etablere en både autentisk og lokal platform for formidling af økologi. Dette
skete via 75 økologiske landmænd, der havde valgt at invitere forbrugerne indenfor på gårdene. I alt besøgte
63.000 danskere en af værterne, og de kunne ved selvsyn se, hvor og hvordan de økologiske fødevarer
produceres samtidig med, at de havde mulighed for at komme i dialog med en økologisk landmand. Det har
været med til at øge gæsternes viden og loyalitet til den økologiske produktionsform og har bidraget til at
skabe en endnu større troværdighed omkring økologi.
Tal for 2015 offentliggøres først i maj 2016, men tilbagemeldinger fra virksomheder og detailhandlen viser en
fremgang i salget af økologiske fødevarer. Forventningen er en stigning på omkring 10pct. i forhold til tallet
fra 2014.
Forudsætningen for at forbrugerne ændre købsadfærd er, at forbrugerne får tilført ny viden. Derfor har
Høstmarked en vigtig rolle i forhold til at formidle økologi på en forbrugervenlig måde. For at måle i hvor høj
grad det er lykkes, har 311 tilfældige gæster på Høstmarked udfyldt et spørgeskema. Highlights fra undersøgelsen er:
- 99pct. er bevidste om, at de besøger en økologisk gård.
- 90pct. mener, at informationen om økologi er rigtig god eller god.
- 83pct. svarer, at deltagelse i Høstmarked har øget deres viden om økologiens positive betydning for
dyrenes velfærd enten i høj grad eller i nogen grad.
- 83pct. svarer, at deltagelse i Høstmarked har øget deres viden om økologiens positive betydning for
naturen enten i høj grad eller i nogen grad.
- 82pct. svarer, at deltagelse i Høstmarked har øget deres viden om økologiens positive betydning for
vores sundhed enten i høj grad eller i nogen grad.
- 82pct. svarer, at deltagelse i Høstmarked har givet dem mere lyst til at købe økologiske fødevarer.
- 99pct. svarer, at de gerne vil deltage i arrangementet igen.
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At landmændene inviterer indenfor på gårdene vidner om imødekommenhed og åbenhed samtidig med, at
det styrker troværdigheden af Ø-mærket. Landmanden får mulighed for at formidle om landbruget og de
værdier, der driver ham i forhold til at drive et økologisk landbrug. At der møder gæster op på gården bliver
derfor en motivationsfaktor for landmanden. Samtidig bliver der skabt en nærhed mellem producenterne og
forbrugerne.
At forbrugerne til Høstmarked får en øget viden og indsigt i den økologiske primærproduktion er med til, at
forbrugerne bliver mere bevidste om, hvor maden kommer fra, og hvordan den er produceret. Det er med til
at skabe en større efterspørgsel efter økologiske varer samtidig med, at der bliver opbygget en større forståelse hos forbrugerne om, hvorfor de økologiske varer ofte er lidt dyrere at producere. Det er med til at bane
vejen for, at ”betalingsvilligheden” for fødevarerne hos forbrugerne bliver større.
Den autentiske ramme på gården er samtidig med til at skabe en platform for en relation mellem gården og
de omkringboende forbrugere. En relation der kan være medvirkende til, at salget fra gårdbutikkerne øges –
og derved det totale økologiske salg.
Høstmarked er med til at vise et billede af økologisk landbrug som et miljøbevidst og innovativt erhverv, der
har respekt for både dyrenes trivsel og naturen. Høstmarkederne bidrager derfor positivt til landbrugets omdømme. De fleste af de medvirkende værtsgårde ligger langt væk fra de store byer – heraf en del i det såkaldte ”udkantsdanmark”. Høstmarked er derfor med til at skabe liv i lokalområderne, hvor nye fællesskaber
og samarbejdsrelationer opstår. Eventens høje besøgstal medvirkende til, at danskerne i højere grad efterspørger økologiske fødevarer i detailhandlen, kantinen, i skolen, på plejehjemmet etc. Det er med til at skabe
et behov for at tiltrække nye forbrugere, der igen bidrager til, at det økologiske marked vækster. Konsekvensen af dette er, at efterspørgslen efter økologiske fødevarer bliver større, hvilket igen er med til at bane vejen
for omlægning af flere gårde.
At 63.000 gæster har besøgt en økologisk gård til Økologisk Høstmarked og fået en positiv oplevelse er med
til at bane vejen for, at salget af økologi stiger. Det må med rimelighed skønnes, at en stor del af gæsterne
også bliver ambassadører for økologien og vil tale positivt om deres besøg hos den økologiske landmand.
Der er med medvirkende til, at flere og flere danskere for øje på økologien, og de værdier der ligger i den
økologiske produktionsform.
Note 267. Drejebog for økologisk mad i daginstitutioner
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, at få flere børneinstitutioner (0-6 år) til at lægge om til økologi.
Projektets aktiviteter:
De skal udarbejdes en bog for at få et effektivt redskab til at komme i dialog med og inspirere ledelse og
køkkenpersonale i daginstitutioner.
- Bogen skal skabe motivation og tro på, at en omlægning er mulig "hos os".
- Bogen/opslagsværket er skrevet af og handle om daginstitutioner med fokus på mad til 0-6-årige.
- Bogen rammer en meget bred målgruppe over hele landet, som er i gang/skal i gang med at servere
sund økologisk mad til børn.
-

Bogen støtter op om regeringens målsætning om 60 pct. økologi i de offentlige køkkener inden
2020, samt et ønske om at sikre højere madkvalitet, ny madkultur og bedre folkesundhed.
Bogen indeholder tre best case historier, som giver motivation og inspiration til omlægning. Bogen
rammer både tvivlere, samt dem der er på vej.
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Der er tale om en bog, der er skrevet af branchens egne folk, dette sikre troværdighed, samtidig med at bogen fremstår ”upartisk”. Det, at der er tale om konkrete cases, således at andre køkkener kan få indblik i
rejsen fra start til slut – altså en form for drejebog. Bogen/opslagsværket har et inspirerende layout og består af opskrifter, der tager afsæt i køkkenets hverdag herunder økonomi og den ernæringsmæssige del af
måltidet i forhold til børn.
Ud over opskrifter og indbydende billeder omhandler en stor del af materialet køkkenets omlægningsproces,
hvad har været svært, og hvordan er det blevet tacklet? Hvad har forandringerne betydet i det daglige måltid? Hertil indeholder bogen faktuel viden om økologi og de økologiske råvarer.
Bogen blev lanceres i forbindelse med jubilæet for Ø-mærket samt er blevet præsenteret i diverse fagblade
og overfor landets grossister, omlægningskonsulenter, oplægsholdere og andre interessenter. Dette har
sikret et bredt kendskab til bogen.
Der er trykt 3000 bøger, der løbende er blevet/bliver fordelt til relevante køkkener.
Der er foretaget en ringerunde til 15 af de køkkener, der har modtaget bogen. Dette har vist at bogen er en
succes, køkkenerne er glade for bogen og de bruger den i deres hverdag. Der er løbende blevet lavet presse omkring bogen og de tre køkkener der indgår i den. Ligesom der er planlagt en offentliggørelse af resultaterne fra 15 interviews med køkkener omkring brugen af bogen.
Projektets resultater og effekter:
- Udvikling og tryk af 3000 bøger "Meget mere Økologi i Børnehaven".
- Lancering og distribution.
- Markedsføring og formidling af bogen til målgruppen samt synliggørelse af de tre cases fra bogen i
presse, på sociale midier og på okocater.dk
Der er pt. udleveret ca. 2000 bøger. Det forventes at hver bog bliver læst/brugt af 2-3 personer ude i køkkenerne/institutionerne. Med yderligere 1000 bøger, der bliver udleveret i løbet af 2016, er der mulighed for
yderligere effekt.
På baggrund af telefoninterviews med 15 køkkener der har modtaget bogen, samt tilbagemeldinger fra øvrige køkkener, grosister, omlægningskonsulenter og fagskoler, kan vi se, at bogen er med til at fastholde,
udvikle og motivere køkkener til øget brug at økologiske varer.
Projektet understøtter omlægning til økologi i landets institutioner, projektet medfører derfor øget salg af
økologiske varer.
Gennem konkret anvisninger viser bogen hvordan man ved at lave mad fra bunden, med friske råvarer i
sæson, kan få råd til at omlægge sit køkken til økologisk drift. Dermed skaber projektet værdi for primærproducenter, idet der vil komme en øget efterspørgsel på økologiske råvarer.
Bogen er et brugbart værktøj i arbejdet med, at opfylde regeringens målsætning og 60 pct. økologi i offentlige køkkener i 2020. Effekten vil kunne aflæses i branchens salgstal allerede i løbet af sensommeren 2015
og vil fortsætte i 2016 og -17.
Bogen og det efterfølgende notat, bidrager direkte til omlægning og til forståelse af målgruppens ønsker og
behov. Hvilke drivere og barriere oplever køkkenerne? Og hvad kan producenter og leverandører gøre for at
underbygge omlægningen? – Altså et værktøj til produktudvikling/produktudvidelse.
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Note 268. Den optimale platform for unge økologer
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at tiltrække og fastholde unge med interesse for økologi som produktionsform, samt at
få flere økologiske landmænd til at være praktikværter for økologiinteresserede unge. Projektet har desuden
til formål at inddrage viden og ønsker fra unge i relation til generationsskifte, uddannelse, viden søgning og
netværk.
Projektets aktiviteter:
Indsatsområde 1 - Praktikpladser:
Der er gennemført spørgeundersøgelse og udvalgte interview af elever om deres oplevelser af at være i
praktik på et landbrug – hvad kan gøres bedre både på skolen, i praktikken.
Der er gennemført spørgeundersøgelse og interviews af økologiske landmænd – og deres holdninger til at
have elever ansat, og hvorfor de evt. ikke har elever ansat.
Den optimale praktikplads og det optimale praktikforløb, hvor læring, vidensdeling og uddannelse beskrives
og formidles til økologiske landmænd.
Netværksgrupper (staldskoler):
Der er etableret to staldskoler for elever, der har afsluttet andet hovedforløb eller er i gang med den afsluttende del af andet hovedforløb.
Indsatsområde 2 - Det økologiske ungdomsråd
Model for økologisk Ungdomsråd er afprøvet – målgruppen har været unge økologiinteresserede, som går
eller har gået på landbrugsskole eller på anden vis er fagligt interesseret i økologi.
Det økologiske ungdomsråd har på møder formuleret – set fra deres side - næste generations udfordringer
med hensyn til generationsskifte, praktik, uddannelse, ejerformer m.m.
Viden fra arbejdet i Det økologiske ungdomsråd indgår i år 2 i projektet og formidles videre til ”det etablerede
system”, myndigheder m.m.
Indsatsområde 3 - Praktik og generationsskifte globalt set
Der er indsamlet viden og erfaringer fra England, Holland og Tyskland vedrørende uddannelse, ejerformer
og generationsskifte.
Indsatsområde 4 - Netværk og kommunikation
Der er udviklet netværk med kommunikation på næste generations præmisser – sociale medier m.m. Projektet beskriver, hvorledes de unge ønsker at kommunikere med hinanden, og hvorledes de ønsker at modtage
faglig viden.
Projektets resultater og effekter:
Projektet har bidraget med viden om praktikpladser på økologiske landbrug. Der er i projektet indsamlet oplysninger om hvor mange økologer, der har ansat elever, som er i gang med landbrugsuddannelsen. Der er
indsamlet viden om, hvor en række økologer ikke har ansat elever, og hvad der evt. skal til, for at de vil ansætte en elev. På samme måde er der indsamlet viden fra elever om deres holdning til at være i praktik, og
hvor de kan se forbedringer/forandringer.
- Der er indsamlet viden om, hvordan unge økologer i Holland, Tysklang og England uddannes, og
hvordan strukturen er i deres uddannelse.
- De er etableret to staldskoler for elever, hvor de kan mødes og udveksle erfaringer om deres fagområde og deres praktik.
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-

Det økologiske ungdomsråd er afprøvet som model for indsamling af viden og erfaringer fra næste
generation af økologiske landmænd.
Der er udviklet og arbejdet med Facebook som kommunikationsmiddel til unge økologiinteresserede,
herunder videndeling og erfaringsudveksling.

Praktikværters forventninger og krav til fremtidens elever. Elevernes forventninger til fremtidens praktikværter. Summen af disse forventninger skal meget gerne sikre flere praktikpladser på økologiske landbrug.
En (forhåbentlig)gevinst for erhvervet og samfundet som helhed vil være, at der uddannes flere unge som på
sigt under en eller anden form kan generationsskifte med de nuværende økologiske landmænd. For samfundet som helhed skal projektet gerne bidrage til, at flere unge får en praktikplads og dermed en uddannelse. Projektet er således med til at nedbringe ledigheden og manglende uddannelse blandt unge.
Note 269. Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge samarbejdet mellem landmænd mellem forskellige driftsgrene, så der skabes
mere synergi og opnås bedre økonomi hos begge parter i samarbejdet. Projektet har særligt fokus på planteavlere og kvægbrugere.

Projektets aktiviteter:
1. Best practice cases – hvad viser erfaringerne?
* 36 etablerede samarbejder mellem landmænd er kort beskrevet og kategoriseret. Undersøgelsen viser, at
der samarbejdes næsten lige meget om; gødning, foder, pasning af dyr og maskiner.
Der er enkelte overraskelser, hvor særlig det udbredte samarbejde om maskiner måske ikke er så forventet,
som samarbejdet om salg af gødning i bytte for køb af foder. Det store samarbejde om dyr på græs eller som
direkte pasning er overraskende, men glædeligt, da det viser, at der er et tættere kollegialt samarbejde end
forventet. Det handler ikke kun om køb og slag, men også om kollegial sparring og tillid til kollegers faglige
kompetencer i forhold til dyr og maskiner.
* Potentiale for antal samarbejdende landmænd er estimeret, og økonomi og produktionsfremgang er vurderet på sektorniveau. Erfaringer fra best practice er indsamlet og inddraget i aktivitet 2. Eksempler på samarbejdsaftaler og -principper udarbejdet af rådgivningen i Økologisk Landsforening er indsamlet, kategoriseret
og evalueret.
2. Samarbejdsmateriale
Der er udarbejdet rådgivnings- og støttemateriale for nye samarbejder. Det tidligere materiale, herunder
diverse tjeklister m.v. fra SAMBA 2002 blev evalueret og fornyet. Nye aktuelle interne afregningsmodeller
mellem landmænd, herunder regneark omkring maskinomkostninger, foderberegningsredskab mv. er tilpasset/udviklet og testet.
3. Afdækning af samarbejdsmuligheder ved opsøgende arbejde og test af materiale
Alle de indsamlede, reviderede og nyudviklede værktøjer er samlet på hjemmesiden: okologi.dk/samarbejde.
Der er hjælp til, hvordan man kommer videre og vurderingsfif i forhold til, om samarbejde vil være en fordel
at gå videre med. Indsamlingen af viden i arbejdspakke 1 viste, at det er afgørende vigtigt for samarbejdet
overhovedet kommer i gang - og fungerer, at landmændene mødes først og afklarer, om det er en person,
som de kan med. Værdien af at have en APP på mobiltelefonen eller andre mobile enheder eller en kontaktflade på en hjemmeside vurderes af både landmænd og konsulenter til at være meget lille.
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Der blev iværksat et opsøgende arbejde, herunder annoncering, for at finde landbrug, der kan have gavn af
at samarbejde med andre. Samarbejder blev udvalgt, og materialerne prøvet af på dem. Der er set på muligheder for, hvordan rådgivningen kan tilbyde løbende servicetjek på samarbejdsaftalerne og støtte samarbejdet undervejs.
4. Formidling af samarbejde som løftestang for mere økologi
De gode historier om samarbejde er formidlet i artikler i Økologi & Erhverv, via to film og på hjemmesiden.
5. Intromøde for landmænd og træning for konsulenter
Resultaterne fra arbejdspakke 1-4 blev samlet, og fem lokale intromøder fordelt i hele landet blev udbudt.
Desværre blev kun to møder gennemført pga. manglende tilmelding. Til gengæld var mødet på Sjælland et
stort møde, hvor interessen for at finde samarbejdspartnere var stort. Konsulenter i Økologisk Landsforening
og i DLBR-systemet blev indbudt til konsulentkursus, og det blev gennemført med 18 deltagere.
Projektets resultater og effekter:
- 36 skemaer med oplysninger om økologiske landmænds eksisterende samarbejdsflader.
- vurdering af optimale måder at finde samarbejdspartnere på (landmænd skal til start mødes for at
kunne vurdere, om samarbejdet vil fungere). Landbrugskonsulenter kan være gode til at lave
matchmaking, mens det ikke vurderes at have stor værdi med hjemmeside/mobilkontaktannonceskrivning etc.
- SAMBA-materialerne fra 2002 er blevet vurderet, og viden derfra er bragt over i en opdateret og mere landmandsrettet form. Det hele er samlet i "Samarbejde - værktøjskassen".
- Værktøjskassen indeholder:
- Forslag til aftale omkring maskinsamarbejde.
- Beregningsregneark til beregning af maskinomkostninger - hvilket også kan bruges uden at være i
samarbejdssammenhæng men til brug for beregning af faktisk dækningsbidrag i forskellige afgrøder
etc.
- Forslag til aftale til handel med foder.
- Beregningsregneark til beregning af priser på grovfoder.
- Forslag til pasningsaftale for opdræt af kvier.
- Regneark til beregning af priser i forhold til kviehotel.
- Forslag til græsningsaftale.
- Forslag til aftale om overførsel af husdyrgødning.
- Regneark til beregning af gødningsværdi - således at der kan værdifastsættes efter de gødningsstoffer, som modtager er interesseret i.
- Transportomkostninger er indarbejdet i materialerne, og/eller det er angivet hvilken af parterne, som
skal dække transportomkostningerne.
- Alt materialet ligger tilgængeligt på hjemmeside http://okologi.dk/landbrug/viden/samarbejde.
- Alt materiale er samlet i trykt udgave af værktøjskassen.
- To film om samarbejde motiverer til samarbejde.
Samarbejde mellem flere landmænd kan tit optimere brugen af jorden, forbedre sædskifter, give bedre og
mere fornuftig brug af gødningen etc. Det betyder, at de samarbejdende tilsammen får bedre management,
og den kolligale sparring er også med til at holde dem skarpe og velovervejede. Samarbejde og den økonomiske faktor giver typisk også noget opmærksomhed på økonomien i bedrifterne - og mange gange opleves
det, at samarbejde giver plads til, at den enkelte er mere fokuseret på at lave det, som man er god til og
lykkes med - mens det man er mindre god til løftes af den anden part - med bedre fælles økonomi til følge.
Projektet har givet praksisnære resultater og brugbare værktøjer, som både landmænd og konsulenter roser,
når de bliver præsenteret for dem.
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Note 270. Økologisk Udviklings Tjek (ØUT)
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet skal medvirke til, at erfarne økologiske landbrugere kan få deres strategiske overvejelser om udvikling af økologien på deres gård sat i en systematisk sammenhæng. Økologi-Udviklings-Tjek, ØUT, vil danne
rammen om strategiarbejdet på grundlag af økologiske værdier. Et gennemført ØUT skal medvirke til, at
økologien konsoliderer sin profil som det rummelige og langtidsholdbare landbrug.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Evaluering af den gamle BUP
Formål: At undersøge hvilken effekt den gamle BUP har haft mere end 10 år efter, arbejdet blev lavet. Der er
potentiale for værdifuld feedback og læring. Selvom det ofte vil være oplevede effekter, vil det være muligt at
finde konkrete tiltag gennemført på baggrund af BUP’en.
Leverancer: 10 gennemførte interviews med fokus på de gamle besøg og referater, målt effekt og oplevet
effekt. Der er udarbejdet en intern rapport, der danner baggrund for det videre arbejde.
Arbejdspakke 2: Udarbejdelse af ØUT-Mappe
Formål: At få en prototype af produktet, der kan komme i test hos repræsentanter for målgruppen.
Leverance: At definere indholdet ud fra både nye og velafprøvede rådgivningsmetoder. F.eks. Billedredskab,
udviklet i OrganicRDD-projekt HighCrop, som en ny og udfordrende metode. Der er foretaget overvejelser
omkring, hvilken vægtning IFOAM’s principper skal tillægges. Der er samlet et katalog med faglige tiltag, der
på forskellig vis trækker økologien i den ønskede retning inden for natur, miljø, klima, dyrevelfærd, kvalitet
osv.
Resultater/milepæle: Mappen med skabelon for arbejdet og kataloget over tiltag er to selvstændige leverancer, der kan udarbejdes uafhængigt af hinanden, men tilpasses i det færdige produkt.
Billedværktøjet er evalueret og tilpasset de principper, der er i fokus i ØUT.
Arbejdspakke 3: Uddannelse af ØUT-rådgivere
Formål: At skabe konsensus omkring det at arbejde med at facilitere en et rådgivningsforløb.
Leverance: Under forløb er der dannet et fælles teoretisk grundlag for den praktiske gennemførsel af et Økologi-Udviklings-Tjek. Til det formål er der indhentet viden ind fra ekstern coach
Resultater/milepæle: Aftale om forløb og gennemførelse af forløb for konsulenter med coach. Produktet er
en profil af ”den perfekte” ØUT-rådgiver.
Arbejdspakke 4: Afprøvning og tilpasning
Formål: At få ØUT testet for at se, om systemerne virker efter hensigten, og om handlingsplanen er en støtte
for arbejdet.
Leverance: Leverancen er prototypen med katalog over tiltag.
Resultater/milepæle: ØUT’en skal opleves som et vitaliserende forløb. Hvis ikke det bliver resultatet, skal der
laves justeringer iflg. de evalueringer, der kommer ind.
Arbejdspakke 5: Formidling
Formål: At skabe interesse for ØUT blandt målgruppen af erfarne økologer. At skabe interesse blandt brugergruppen af økologikonsulenter i DK. At vise potentielle økologer og en interesseret omverden, at økologerne tager sagen i egen hånd og udvikler økologi til alles fordel.
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Leverance: Konceptet er formidlet via Økologi & Erhverv, www.okologi.dk og Økologisk Nyhedsbrev som de
primære informationskanaler. Produktet er stillet til rådighed som et printbart, men beskyttet materiale tilgængeligt for alle.
Resultater/milepæle: Artikler i ovennævnte blade plus hjemmeside.
Der mangler fem interviews med gamle BUP-værter, og produktet skal udvikles som en prototype, der skal
testes på yderligere tre værter, således at i alt 10 gamle værter er interviewet, og fem nye forløb er gennemført. Uddannelsen i det grundlæggende HMI (Holistic Management) afsluttes i februar 2015. Tilknytningen til
billedværktøj udviklet af SEGES (Erik Fog) gennemføres også som planlagt i forbindelse med udvikling af
det færdige rådgivningsværktøj.
Projektets resultater og effekter:
10 økologiske landmænd, der fik udarbejdet en BUP for godt 10 år siden, er genbesøgt og effekten af deres
strategiarbejde evalueret. Evalueringsarbejdet er samlet til en rapport med fokus på virkningsgranden af en
BUP og ideer til et nyt værktøj.
Konceptet Holistisk management er valgt som model for ØUT. Holistisk Management som udviklingsplan er
gennemført på fire bedrifter. Ekstern coach Åse Ditlefsen Ferrao er brugt i forbindelse med evaluering af
BUP og Holistisk Management. Konceptet holistisk management er formidlet på okologi.dk og i fagbladet
Økologi og Erhverv.
Bæredygtighedsudvikling og holistisk tænkning gavner den økologiske driftsform, fordi driften er afhængig af,
at alle potentielle ressourcer udnyttes og recirkuleres, både når det gælder optimering internt på gården og
ved salg af produkter under det økologiske brand.
Økologer bliver kontrolleret for, at de kan sælge deres varer med Ø-mærket som bevis for, at de følger det
økologiske regelsæt. Men økologien skal udfordres, så der bliver plads og rum til at tænke i udviklingsbaner
ude på gårdene. Økologien skal udvikles på den enkelte gård, og de store overordnede strategiformuleringer
skal destilleres til enkelthandlinger, der alle peger i den ønskede retning.
Erhvervet vil på sigt lide, hvis økologien bliver minimumsøkologi, og den enkelte landmand ikke føler og tager et aktivt ansvar omkring udvikling af økologien på nogle af de mange parametre, der kan måles på.
Note 271. Glutenfri økologi - fra muld til mund
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet udvikler et helt glutenfrit sædskifte som sikrer, at grænseværdier for gluten holdes. De afgrøder,
der skal indgå er quinoa, hirse, amaranth, linser og kikært dyrket til fødevarekvalitet.
Projektets aktiviteter:
- Danne aktive netværk mellem landmænd, forarbejdere m.fl., der vil dyrke og udvikle markedet for
mere specielle konsumafgrøder.
- Starte en egentlig produktion på fire økologiske landbrug, hvor foreningen udarbejder dyrkningsplaner.
- Faglig formidling om afgrøderne i fagpressen, på dyrskuer og messer. Desuden formidles projektet
løbende, dels for at vejlede interesserede økologiske landmænd, dels for at udbrede kendskabet til
økologisk og miljørigtig dyrkning til den almindelige forbruger.
- Formidlingen er endvidere rettet mod aftagere af produkter såsom grossister og helsekostforretninger samt kokke.
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Projektets resultater og effekter:
Der er udviklet en produktion af nye, økologiske, glutenfri afgrøder og fødevarer. Desuden er der dannet
aktive netværk mellem landmænd om boghvede, quinoa, raps, proteinafgrøder, konsumkorn og forarbejdning på bedriften. Der er ligeledes startet en produktion på fire økologiske landbrug, og udarbejdet dyrkningsplaner. Projektet deltog med formidling og vejledning på Økologikongres 2015.
Afgrøderne kan dyrkes med lav miljøbelastning, flere er tørketålsomme og har små krav til næring. Samtidig
indgår N-fikserende bælgplanter i sædskifterne. Dette gør sædskiftet mere stabilt. Et alsidigt sædskifte mindsker risikoen for sygdomme og andre sædskifterelaterede usikkerheder.
Den potentielle omsætning til slutforbrugere vurderes til 50-200 mil. kr. alene på de nære markeder.
Afgrøderne kan dyrkes med lav miljøbelastning, flere er tørke-tålsomme, og har små krav til næring, og Nfikserende bælgplanter indgår også i sædskifterne.
Der ses et stigende marked for glutenfrie produkter af alternative råvarer - råvarer som potentielt kan dyrkes i
Danmark som følge af forædling og klimaændringer. Også den almindelige forbruger, som ikke er overfølsom over for gluten, efterspørger disse varer.
Note 272. Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion (pECOSYSTEMS) - demonstration
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grisenes velfærd og sundhed i
økologiske besætninger, ved at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer
frem for på åbne græsmarker. Biomassen fra træerne kan bruges til produktion af energi, som forventes at
kunne kompensere for svineproduktionens udledning af drivhusgasser. Projektet er tværfagligt, og den innovative tilgang forventes at give positive effekter, både hvad angår effektivitet og klima-og miljøpåvirkning i
økologisk svineproduktion.
Projektets aktiviteter:
Der er afholdt møder og telefonsamtaler om projektets aktiviteter i 2015 og i den resterende del af projektperioden.
Projektets resultater og effekter:
Vores delprojekt her er en meget lille del af det store pECOSYSTEM, og vores del af projektet går først for
alvor i gang i 2016. Det, vi har gjort indtil videre, er at deltage engageret i møder og kommet med ideer og
bidraget med viden på planteavl og erfaringer fra tidligere projekter, f.eks. Farefolde med beplantning til søer
på friland.
Bedre CO2-regnskab og mindre udledning af fosfor og ammonium vil blive et generelt gode af projektets
resultater. Det vil desuden bidrage til at forbedre erhvervets image i meget betydelig grad.
Note 273. Jordforbedring med komposteret flis
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at forbedre jordens frugtbarhed ved tildeling af kompost fremstillet i kompoststald eller
ved mikrobiel karbonisering af ligninholdigt organisk stof i en bioreaktor, hvorved der udvindes energi.

221

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter omfatter erfarings- og vidensindsamling, demonstrationer af metoderne, analyse af
kompostmateriale, udarbejdelse af vejledninger og fakta-ark. En række afgrøder dyrkes og deres komposteringsegenskaber afprøves. Endelig dokumenteres den jordbunds- og klimamæssige effekt af metoderne.
Projektet vil øge bevidstheden om at øge jordfrugtbarheden med kompost og tilvejebringe nye redskaber
hertil for økologiske landmænd.
Indsats 1: Vidensindsamling og formidling
Der er indsamlet viden om fliskompost, jordbundsfrugtbarhed, fliskompostering og mikrobiel carbonisering.
Det er samlet i et kompendium, som også behandler de gødningsmæssige og jordforbedrende fordele ved
brug af komposten - og potentialet/betydningen for økologisk landbrug. Vejledning i brug af komposten er
integreret i kompendiet.
Indsats 2: Bioreaktor
Udover kompendiet er der udarbejdet en egentlig vejledning i bygning af en biomile, og dermed dannelse af
fliskompost. Vejledningen er lavet dels på baggrund af indsamlet og syntetiseret viden - dels som beskrivelse af opbygningen af en bioreaktor på et landbrug på Djursland, hvor varmen bruges i inde-arealet for to
vinter-grise.
Indsats 3: Screening af afgrøder og substrater
Der er indsamlet viden om dyrkning af en række ligningsholdige afgrøder, som egner sig særligt godt til
kompostering. Der er ikke demonstreret egentlig dyrkning i et særligt forsøg, men der er lært af andres forsøg. Flere af afgrøderne er flerårige, og det ville ikke i praksis være muligt inden for et år at gennemføre
dyrkning og afprøve materialerne i en biomile.
Indsats 4:Demonstration og forsøg med udbringning og anvendelse af færdig kompost fra bioreaktor og
kompoststalde.
Gennem udvidede analyser fra både kompost og i marken er der dannet grundlag for yderligere videnopsamling i 2016, når der igen udbringes kompost, og påvirkning på jorden kan måles. Der er også undersøgt i
forhold til brug af kompost i væksthus. Der arbejdes videre med punktet i 2016.
Indsats 5: Energi- og kulstofregnskab
Der er målinger i gang på udviklingen i bioreaktor. Det kræver et længere forløb også ind i 2016 for at få tal
at holde de første målinger op imod, når der skal ses på kulstofregnskab og energi.
Projektets resultater og effekter:
- Der er bygget en biomile - og processen er dokumenteret. Der er udarbejdet en vejledning i bygning
af bioreaktor og dermed produktion af kompost.
- Viden om kompostering er indsamlet og gjort praksisnært i et kompendium, som også har set på
humusopbygning mv.
- Viden om dyrkning mv. af ligningsholdige afgrøder er samlet.
- Målinger og analyser er påbegyndt, som skal sammenholdes med analyser og målinger foretaget i
2016.
Viden fra projektet er blevet spredt til økologiske landmænd fra to temadage og fra plenumoplæg på Økologi-kongressen 2015. Formidlingsdelen er derved udbygget betydeligt i forhold til det i ansøgningen lovede.
Opbygning af humus i jorden sikrer en levende og robust jord, som bedre kan modstå ydre påvirkninger som
f.eks. ekstremt vejr som voldsom nedbør og ikke mindst tørkeperioder. Samtidig kan jorden bedre frigive de
næringsstoffer, som planterne har brug for.
Kompendiet har samlet meget viden.
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Bedre jordfrugtbarhed og mere robust jord giver bedre fødevaresikkerhed. Og jo mere humus i jorden - jo
bedre er jorden til at holde på næringsstofferne og frigive dem til planterne i stedet for at risikere udvaskning.
Miljøbelastningen bliver generelt lavere - og næringsstofferne fastholdes i humus i stedet for at udvaskes.
Note 274. Anprisning og udbredelse af viden om natur på økologiske landbrug
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udbrede viden om natur i agerlandet til både landmænd og landbrugselever for at
motivere til at igangsætte flere naturtiltag. Gennemførslen af dette projekt skal være med til at sætte skub i
den aktive naturpleje.
Arbejdspakke 2: Udvikling af naturcertifikat eller anden anprisning af landmænd.
Aktiviteter:
Der er lavet en analyse af, hvad der har størst betydning for landmænd og forbrugere i forbindelse med anprisning af landmænds naturindsats på deres bedrift. Forskellige mulige løsninger er bragt i spil, såsom certificering, flag, skilte eller en naturpris til årets naturplejer, som offentliggøres i aviser og på hjemmesider. Der
er lavet et koncept for, hvordan anprisningen skal laves ud fra analysen.
Der er etableret et samarbejde mellem landmænd, kommuner og grønne organisationer som Danmarks
Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og andre, dels til udvikling af konceptet, dels til udbredelse
af konceptet.
Arbejdspakke 3: Film der viser, hvordan naturtiltag med fordel kan etableres på omdriftsarealer.
Aktiviteter:
Der er fundet en samarbejdspartner til at lave filmen, og filmens manuskript er udviklet. 3 værter, der er i
gang med naturtiltag, skal fortælle om, hvordan de får naturtiltagene passet ind i deres daglige drift. Der er
indkøbt frø til værter, der ønsker at komme i gang.
Arbejdspakke 5: Uddannelsesmodul om natur i agerlandet til landbrugsskoleelever.
Aktiviteter:
Uddannelsesmodul om natur i agerlandet til landbrugsskoleelever er udarbejdet. Undervisningsmodulet er
lavet, så det også kan bruges i jagttegnsundervisningen. Der er foretage screening af landbrugsskoler og
udbud til relevante skoler. Kurset/uddannelsesmodulet udbydes til landbrugsskoler i hele landet.
Projektets resultater og effekter:
Resultater AP 2:
1. Analyse af hvilken metode, der er mest effektiv til anprisning gennemført.
2. Koncept udviklet ud fra analysen.
3. Anprisningsværktøjet udbredes.
Resultater AP 3:
1. Samarbejdspartner fundet til at filme.
2. Filmmanuskript skrevet.
3. Værter fundet til film.
Resultater AP 5:
1. Der er udarbejdet relevant uddannelsesmodul
2. Screening af relevante landbrugsskoler gennemført
3. Aftale med 1 skole indgået.
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Information om regler, etableringsomkostning og tidsforbrug til at passe naturtiltag gør det nemmere for
landmændene at komme i gang. Derudover hjælper det at der gives idéer til, hvordan naturtiltagene kan
anlægges i markdriften, så etablering af naturtiltag og management af markdriften kan forbedres. Film og
anprisningskoncept sætter fokus på, hvad der skal til, og hjælper landmændene i gang.
Hvis landbrugseleverne allerede på skolebænken er begyndt at tænke naturpleje ind som en del af driften, er
der større mulighed for, at det bliver en naturlig del af driften fremadrettet. Det er vigtigt, at eleverne ser, hvor
let det kan gøres, og hvor lidt der skal til, hvis det gøres fra start. Det vil være med til at forbedre landbrugets
image, at eleverne tænker grønt og helhedsorienteret, når de starter deres produktion.
Note 275. Bæredygtige afgrøder til biogas
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at fremme anvendelse af bæredygtige afgrøder til energi til biogas, robuste sædskifter,
og biodiversitet.
Det forventes, at landmænd bliver mere motiverede for at dyrke energiafgrøder, der fremmer bedre sædskifter, biodiversitet og kulstofbinding i jorden.
Projektets aktiviteter:
I projektet anlægges parceller til demonstrationsdyrkning over en flerårig periode af tre relevante alternativer.
Der måles udbytte fra parcellerne, både i form af tons tørstof pr ha og i form af potentialet for biogasproduktion fra den høstede mængde fra hver parcel.
- Der er udgivet faktablade om de bæredygtige alternative energiafgrøder, der er afprøvet i forsøget.
- Der er lavet markvandringer på Jyndevad forsøgsstation 4. september 2014 og på Foulum 20. september 2013. Efteråret 2014 blev dyrkningsparcellerne desuden vist frem og diskuteret for/af deltagerne (forskere Århus Universitet, privat erhvervsliv og bl.a. SEGES og andre) i projektet Multiplant.
Der er skrevet artikler i relevante fagblade.
Projektets opnåede resultater er desuden blevet fremlagt på AgroMek 2014.
Projektets resultater og effekter:
Der er opnået viden om dyrkning af afgrøderne Biogas 1, som er en urteblading beregnet til biogasproduktion, og af Skålplante Silphium perfoliatum L. under danske forhold. Udbytterne af disse planter er desuden
sammenlignet med vårhvede/vikke med udlæg af rajgræs eller rødkløverblanding og med en rødkløver/rajgræs/rajsvingel blanding.
Biogaspotentialet af de afgrøder, der er dyrket i projektet, er blevet målt i 2014 og 2015.
Resultaterne er blevet offentliggjort på markvandringer med tilsammen tæt på 170 deltagere. Desuden har
ca. 55 besøgende på AgroMek 2014 hørt om resultaterne og potentialet i at dyrke de afgrøder, der indgik i
projektet til biogasproduktion. Den 17. september blev resultater præsenteret for 25 landmænd, der besøgte
nybygget biogasanlæg v. Strellev pr Ølgod.
Vi havde forventet at opnå højere udbytter i afgrøderne Biogas 1 og Skålplante Silphium perfoliatum L., der i
Tyskland har opnået udbytter målt i tørstof og biogas/ha, på linje med majs. Vi opnåede kun maks. 2/3 af det
forventede udbytte. Vi havde yderligere forventet, at det var afgrøderne Biogas 1 og Skålplante Silphium
perfoliatum L, der var de mest bæredygtige afgrøder også klimamæssigt, men her viste kløvergræs sig mere
højtydende med mindre næringsstofbehov, især N, og ifølge litteraturen også indbyggende mere kulstof i
jorden. Det formodes dog, at disse afgrøder er langt mere bæredygtige end majs, det viser litteraturen.
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Med hensyn til dyreliv i marken viste både Biogas 1 og Skålplante Silphium perfoliatum L. sig som helt
uovertrufne. Fugle- og insektlivet blev ikke talt, men blot en lille gåtur rundt om forsøgsparcellerne viste, at
der var en enorm søgning på blomsterne i disse afgrøder. Og begge disse biogasafgrøder blomstrede gennem godt tre måneder.
Dyrkning af biogasafgrøder vil kunne medføre en større diversitet i landskabet for det menneskelige øje og
for insekter, fugle og måske også andre dyr. Det vil kunne ske på en bæredygtig måde, og så det bidrager
positivt i landskabet.
Note 276. Sortsudvikling, ØKOSORT
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Udvikling af det økologiske erhverv med specifikt fokus på udvikling af sorter, der er tilpasset økologiske
dyrknings- og markedsvilkår. Der arbejdes både med lokalt producerede nicheprodukter til konsummarkedet
og med udvikling af sorter til større afgrøder i økologisk planteavl.
Projektets aktiviteter:
AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede).
AP1 tager udgangspunkt i Per Grupes økologiske planteavlsbedrift og melvirksomhed, Mørdrupgård Korn.
AP1 fokuserer på vårhvede, der er en nøgleafgrøde i lokal melproduktion. AP1 understøtter udvikling af et
nyt koncept for økologisk specialmel, der har særlig fokus på at optimere kvalitet via sortsvalg.
AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion.
Nøgenbyg er en afgrøde, der har interessante kvaliteter til konsum. 50 forædlingslinjer er opformeret i små
mængder. I år 2, 3 og 4 opformeres udvalgt materiale af 15 forædlingslinjer og der laves nye krydsninger.
Projektet opformerer og udreder dyrknings- og kvalitetsegenskaber vedrørende 50 forædlingslinjer; udvikler
metoder til at screene forædlingslinjers proteinkvalitet og korrelere denne til smag og bagekvalitet; bidrager
til fortsættelse og udvidelse af forædlingsaktiviteter i nøgenbyg relevant for det økologiske erhverv i Danmark; identificerer sorter, som kan danne grundlag produktudvikling i samarbejde med virksomheder.
AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning.
AP3 afprøver en ny hvidblomstret vinterrapssort, Witt, i økologiske dyrkningssystemer, der øger dyrkningssikkerhed. Witt er udviklet af rapsforædler, Erik Tybirk, Knold og Top ApS. Hvidblomstret raps er interessant,
da den hvide blomsterfarve forventes at reducere skadedyrsangreb. Der findes både hvidblomstret vår- og
vinterraps. Witt vil blive afprøvet på to økologiske bedrifter (min. 10 ha pr. lokalitet) i 3 år. AP3 resulterer i en
vurdering af hvid raps-potentiale i økologisk planteavl og i udvikling af nye koncepter for økologisk rapsdyrkning.
AP4: Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede.
Der er forædlingsvirksomheder, der har specialiseret sig i at forædle sorter til økologisk planteavl. I arbejdspakke 4 afprøves vårbyg og vinterhvede fra Darzau med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark.
Aktiviteter medfører screening og udbytteafprøvning af vårbyg og vinterhvedemateriale. I vinterhveden analyseres for bagekvalitet.
AP4 resulterer i udredning og analyse af udenlandsk plantemateriales egenskaber og potentiale i dansk
økologisk planteavl.
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Projektets resultater og effekter:
Der er i projektet afholdt fire markvandringer hos de fire deltagende forsøgsværter med samlet omkring 150
deltagere i 2014. I 2015 er der afholdt tre markvandringer. Der er afholdt projektmøde hos Økologisk Landsforening den 29. oktober 2014 med gennemgang af resultaterne af aktiviteterne i de fire arbejdspakker. Derudover har Nordic Seed afholdt en temadag om økologisk sortsudvikling med støtte fra projektet.
Plantematerialet er desuden blevet analyseret i forhold til sorternes konsum- og bagekvalitet af Eva Vincze,
Århus Universitet (AU). Vurdering af bagekvalitet er kendt i rug og hvede, men er under udvikling i nøgenbyg. Det viser sig at det er muligt at bage med nøgenbyg.
Det er vigtigt, at målgruppen informeres om mulighederne for planteforædling inden for økologisk planteproduktion. Der skal tænkes i nye baner. Formidlingen af projektets resultater er med til at gøre viden lettere
tilgængelig og sætter økologisk planteforædling på dagsordenen.
Minimere næringsstofoverskud.
Økologerne har brug for stærkere afgrøder, der øger effektiviteten af det input af næringsstoffer, der kan
stilles til rådighed.
Begrænse klimapåvirkning.
Hvert hovedmåltid, hvor lokalt kød og importeret ris erstattes af planteprotein og lokalt kogt korn, reducerer
CO2-ækvivalenterne fra 4,60 kg til 0,36 kg.
Reducere pesticidanvendelse.
Hver eneste ha økologisk planteavl vil reducere pesticidforbruget illustreret ved behandlingshyppighed, BH. I
tilfælde af korn og raps er BH 3,71 for raps, 2,32 for vårkorn og 3,00 for vinterhvede.
Note 277. Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion (pECOSYSTEMS) - udvikling
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grisenes velfærd og sundhed i
økologiske besætninger, ved at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer
frem for på åbne græsmarker. Biomassen fra træerne kan bruges til produktion af energi, som forventes at
kunne kompensere for svineproduktionens udledning af drivhusgasser. Projektet er tværfagligt, og den innovative tilgang forventes at give positive effekter, både hvad angår effektivitet og klima-og miljøpåvirkning i
økologisk svineproduktion.
Projektets aktiviteter:
Der er afholdt møder og telefonsamtaler om projektets aktiviteter i 2015 og i den resterende del af projektperioden.
Projektets resultater og effekter:
Vores delprojekt her er en meget lille del af det store pECOSYSTEM, og vores del af projektet går først for
alvor i gang i 2016. Det, vi har gjort indtil videre, er at deltage engageret i møder og kommet med ideer og
bidraget med viden på planteavl og erfaringer fra tidligere projekter, f.eks. Farefolde med beplantning til søer
på friland.
Bedre CO2-regnskab og mindre udledning af fosfor og ammonium vil blive et generelt gode af projektets
resultater. Det vil desuden bidrage til at forbedre erhvervets image i meget betydelig grad.
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Note 278. Demonstration af nye økologiske løsninger
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge økologiske landbrugs succes og konkurrenceevne ved at formidle alle de unikke
løsninger, der gennem de seneste 10-15 år er udviklet i forskning, rådgivning og i praksis af økologiske
landmænd til at overkomme økologiens praktiske produktionsudfordringer.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1: Web-baseret driftshåndbog med 35-40 praktiske løsninger og værktøjer til økologisk produktion.
Alle løsninger beskrives mht. indhold, formål, effekt, krav til investeringer, arbejdstimer m.v. og udbytte i form
af økonomiske og økologiske effekter.
Aktivitet 2: 10 instruktionsfilm om udvalgte praktiske løsninger til økologisk produktion.
Aktivitet 3: Best practice demonstrationer hos 10 landmænd.
10 udvalgte demonstrationer, som er forskellige fra dem, der vælges i aktivitet 2, demonstreres på best practice økologiske landbrug, hvor driftslederen har gode erfaringer med den aktuelle økologiske løsning.
Aktivitet 4: Formidling af løsninger i praksis via nyhedsbreve, erfagruppemøder og stald- og markvandringer.
De økologiske løsninger bliver løbende formidlet ved nyhedsbreve fra projektet, erfagruppemøder og staldog markvandringer. Projektet præsenteres på Økologikongres 2015 og AgroMek 2016.
Projektets resultater og effekter:
- Ved udgangen af første projektår er der produceret 12 elektroniske tekster, der i tekst og billeder beskriver løsningernes anvendelse og effekt i praksis.
- Der er produceret 9 korte film, der demonstrerer forskellige økologiske løsninger inden for planteavl,
husdyrbrug og natupleje. Filmene formidles løbende på YouTube.
- Der er gennemført åbent hus på tre demo-bedrifter, og for de resterende er temaerne valgt og en
faglig konsulent tilknyttet. Projektet blev præsenteret med en stand på Økologikongres 2015 i november, og tre økologiske løsninger er præsenteret på seminarer på samme kongres.
- Hertil kommer, at en række af de udvalgte løsninger har været omtalt på markvandringer i løbet af
sæsonen. Der sendes løbende nyhedsbreve ud fra projektet.
Den elektroniske håndbog gør det nemt at finde relevante og praktiske anvisninger på de beskrevne metoder, som dokumenteret kan forbedre den driftsmæssige praksis og dermed bidrage til bedre ressourceudnyttelse og bedre dækningsbidrag.
Projektet opererer med økologiske metoder, der hver især kan forbedre management på udvalgte områder
på bedriften. Der er tale om en form for 'best practice', som samtidig med, at de effektiviserer på det produktionstekniske niveau, også har gavnlige virkninger på miljø og dyrevelfærd.
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Note 279. Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige egenskab
Tilskudsmodtager: SEGES / Planteudvalg
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle en ny, markant hurtigere og mere effektiv praksis til forædling af afgrøder/sorter med bedre produktionsegenskaber, som styrker konkurrenceevnen i planteproduktionen.
Projektets aktiviteter:
De gennemførte aktiviteter 2015 inden for projektets arbejdspakker er:
AP1 Plant-Phenomic-Infrastructure (PPI) og AP 3 Validering
Markforsøg og målinger over jorden
- Vårbyg, seks sorter to kvælstofniveauer
- Vinterhvede, tre sorter to kvælstofniveauer
- Analyser i markforsøg
- To biomasseklip
- Kerne og halmprøver analyseret for kvælstof
- Phenofield målinger ni gange i sæsonen
- Dronemålinger
Rodstudier
- I mark
- Udvikling af kamera til fotografering af rødder
- Måling af rodudvikling i markforsøg
- Indirekte rodmåling vha. vandsensorer
- I væksthus og semifield
- En række forsøg med forbedring af minirhizotronteknikken
- Udvikling af assay til nem analyse af sorters evne til at penetrere ned i jorden
AP2 Genomics
- Udvikling af genomebrowsere for projektets afgrøder er påbegyndt, men ikke færdiggjort
- Udvikling af protokoller for
- Genotypning af rajgræs, kartofler hvede og byg
- Genekspressionsanalyser
- Integrering af fænotype- og genotype data
- Løbende opdatering af databaser
Projektets resultater og effekter:
- Udvikling af assay for roddybde der er anvendelig på et større antal sorter
- Udvikling af metode til måling af jordens vandindhold i forskellige dybder
- Metode til automatisk måling af rødder på billeder er under udvikling og forventes klar i 2016
- Genomebrowsere for korn og græs er delvis færdig og en række forædlere har været på kursus
De plantegenskaber, der forbedres som følge af projektet, medfører en bedre udnyttelse af ressourcer, først
og fremmest næringsstoffer og vand. En succesfuld implementering af projektets resultater vil forbedre udnyttelsen af kvælstof og vand, samt øge udbyttet.

228

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015
Note 280. Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES / Planteudvalg
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle dyrkningsteknikken, så der kan opnås et markant højere udbytte og en bedre
kvalitet i vinterhvede, vårbyg og vinterraps. Udbytteforøgelsen skal opnås via en øget intensitet i dyrkningen,
samtidig med at der sikres et økonomisk og miljømæssigt robust produktionsmiljø.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Ny udbyttefremgang i korn
AP 1.1 Vinterhvede
- Der er gennemført syv forsøg med traditionelle småparceller på 15-30 m2, heraf et i Tyskland, samt
seks forsøg med storeparceller på ca. 1000 m2.
- Forskellige indsatsfaktorers og kombinationer af indsatfaktorers betydning for udbyttet og kvaliteten
er undersøgt. I forsøgene indgik to sorter og otte forskellige dyrkningsstrategier.
- Udvalgte kombinationer af indsatsfaktorer er afprøvet i storskalaforsøg for at demonstrere effekterne
i praksis og belyse konsekvenserne gennem produktionsøkonomiske analyser. I forsøgene er de
praktiske muligheder for at maksimere udbyttet ved en målrettet og meget intensiv dyrkningsindsats
undersøgt.
- Der er gennemført en lang række målinger og analyser, bl.a. optagelse af næringsstoffer både i
plantesaft og planteprøver, og der er bedømt for angreb af svampesygdomme. Endvidere er der
analyseret for indhold af N-min i jordprøver, udtaget før, under og efter dyrkning af vinterhveden for
at belyse den miljømæssige profil af de afprøvede dyrkningsstrategier.
AP 1.2 Vårbyg
- Der er gennemført seks forsøg i Danmark med traditionelle småparceller på 15-30 m2, samt seks
forsøg med storparceller på ca. 1000 m2.
- Forskellige indsatsfaktorers og kombinationer af indsatsfaktorers betydning for udbyttet i og kvaliteten af vårbyg er undersøgt. Der indgik indsatsfaktorerne gødning, vækstregulering og planteværn.
Udvalgte kombinationer af indsatsfaktorer er afprøvet i storskalaforsøg for at demonstrere effekterne
i praksis og belyse konsekvenserne gennem produktionsøkonomiske analyser.
- Den miljømæssige profil af de afprøvede dyrkningsstrategier er belyst ved bl.a. at måle optagelse af
næringsstoffer i plantesaft og planteprøver. Endvidere er analyseret for indholdet af N-min i jordprøver, udtaget før, under og efter dyrkning af vårbyggen.
AP 2. Ny udbyttefremgang i industriafgrøderne
AP 2.1 Vinterraps
- Der er gennemført fem forsøg med traditionelle småparceller på 15-30 m2, samt fire forsøg med
storparceller på ca. 1000 m2.
- Forskellige indsatsfaktorer er belyst - gødning, vækstregulering og planteværn. Udvalgte kombinationer af indsatsfaktorer er afprøvet i storskalaforsøg for at demonstrere effekterne i praksis og belyse
konsekvenserne gennem produktionsøkonomiske analyser.
- I forsøgene er målt optagelse af næringsstoffer både i plantesaft og planteprøver. Endvidere er der
analyseret for indhold af N-min i jordprøver, udtaget før, under og efter dyrkning af vinterrapsen for
at belyse den miljømæssige profil af de afprøvede dyrkningsstrategier.
Projektets resultater og effekter:
- Vinterhveden gav udbytter på op til 15 ton pr. ha i enkeltforsøg. Merudbytterne sammenlignet med
en praksisnær dyrkningsstrategi varierede fra 10 hkg pr. ha til 33 hkg pr. ha, i de enkelte forsøg.
Samtidig steg proteinindholdet med 1,2 til 3,9 procentenheder, ved intensiv dyrkning
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-

-

I vårbyg er der registreret udbytter på op til 115 hkg pr. ha i et forsøg. De største merudbytter for at
øge intensiteten i dyrkningen er på over 30 hkg pr. ha, i de fleste forsøg er det maksimale merudbytte dog på knap 10 hkg pr. ha. Proteinindholdet steg med 0,8 - 2,5 procentenheder, ved intensiv
dyrkning
I vinterraps er der registreret udbytter på op til 67,8 hkg pr. ha. Det største merudbytte for at øge intensiteten i dyrkningen er på 6,1 hkg pr. ha, i gennemsnit af forsøgene.

Forsøgene er komplicerede og arbejdsmæssigt tunge at gennemføre, på trods af dette er projektet gennemført efter planen, med meget interessante resultater til følge.
Note 281. Udvikling af markedsområder udenfor EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge afsætning, markedsposition og eksportindtjening på vækstmarkeder uden for
EU. Målet er derudover at konsolidere og udbygge markedskendskabet til produkter, løsninger, metoder og
struktur i jordbruget og fødevaresektoren for derved at styrke afsætningen af landbrugs- og fødevarer på
udvalgte hovedmarkeder. Endelig er målet at udvikle nye afsætningsmuligheder fx for økologiske produkter
eller ved introduktion til nye markeder.
Projektets aktiviteter:
Markedsudvikling i Kina:
Løbende markedsbearbejdning, -rapportering og -tilstedeværelse samt konkrete markedsaktiviteter og besøg.
Markedsudvikling i Rusland:
Løbende markedsrapportering og -overvågning samt konkrete målrettede markedsaktiviteter.
Markedsaktiviteter i Japan:
Aktiviteter i Japan med henblik på etablering og udvikling af samarbejde med japanske markedsaktører samt
events og andre markedsføringsaktiviteter.
Eksportfremstød og fokus på nye vækstmarkeder:
Generiske afsætningsfremmende aktiviteter samt målrettede aktiviteter med fokus på markedsadgang, markedsposition og markedskontakter.
Markedsinitiativer for økologiske produkter:
Eksportinitiativer med hovedvægt på aktiv deltagelse i udstillinger og seminarer på udvalgte markeder.
Markedsbesøg og delegationer fra tredjelande i Danmark:
Markedsbesøg i bl.a. Columbia, Peru, Malaysia, Indonesien, Kina, Kenya, Nigeria, Sydafrika og Rusland.
Desuden planlægning og gennemførelse af en række delegationsbesøg i Danmark, herunder fra Kina, Japan, Korea, Thailand, Vietnam, Iran og flere afrikanske lande.
Projektets resultater og effekter:
Trods generelt voksende efterspørgsel på importerede fødevarer produceret med høj sikkerhed og bæredygtighed har aftagende vækst i de såkaldte BRIKS-lande bidraget til yderligere øget konkurrence om markedsadgang og markedspositioner. At landbrugs- og fødevareerhvervets under disse omstændigheder har fastholdt og udviklet landbrugs- og fødevareerhvervets markedsposition på markeder som Kina og Japan, og
endvidere styrket kontakten til nye markeder for eksempel i Fjernøsten, Sydamerika og Afrika, vurderes at
være delvis betinget af, at projektet er gennemført med succes. Der er endvidere opnået styrket kendskab til
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produkter, løsninger, metoder og strukturer i jordbruget og fødevaresektoren samt udvikling af afsætningsmulighederne på alternative markeder og for økologiske produkter.
Projektets planlagte effekt er nået gennem profil- og kendskabsskabende aktiviteter, der indeholder en væsentlig netværkseffekt. Det vurderes således, at der foruden de direkte involverede aktører ved eksportfremstød, udstillinger og delegationsbesøg er opnået styrket kendskab til jordbrugs- og fødevaresektarens styrkepositioner hos et stort antal indirekte berørte markedsaktører.
Aktiviteterne har bidraget til at øge kendskabet til produkter, løsninger og metoder i landbrugs- og fødevaresektoren. Herunder er der særligt opnået styrket kendskab til erhvervets styrkepositioner såsom fødevaresikkerhed, bæredygtighed og økologi.
Idet markederne uden for EU udgør en væsentlig, og på længere sigt forventningsvis stigende, andel af erhvervets samlede eksport, vurderes de opnåede resultater i form af kendskab og opmærksomhed omkring
afsætningsparametre og deraf følgende tillid og relationer at have haft positiv effekt på primærproduktionens
afsætningsmuligheder generelt.
Vurderet i forhold til generelt vanskelige markedsforhold på de globale fødevaremarkeder i 2015 er den opnåede afsætningseffekt positiv. Det vurderes som særlig positivt, at projektet foruden fastholdelse af eksisterende markedspositioner på nøglemarkeder som Kina og Japan har bidraget til udvikling af muligheder på
nye markeder, og derved styrket fundamentet for landbrugs- og fødevareerhvervets fortsatte og langsigtede
bidrag til samfundsøkonomien.
Note 282. Udvikling af markedsområder indenfor EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke afsætningen af jordbrugs- og fødevarer på EU-markederne. Målet er at forbedre afsætningsmulighederne via planlægning og deltagelse i udvalgte aktuelle udstillinger og seminarer
samt modtagelse af delegationer, hvor der sættes fokus på nøgleparametre som fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtighed og økologi samt gastronomi, som har stor opmærksomhed på de europæiske markeder.
Projektets aktiviteter:
Produkt- og markedspræsentationer, herunder udstillingsdeltagelse:
Produkt- og markedspræsentationer i forbindelse med vigtige landbrugs- og fødevarebegivenheder så som
eksportfremstød i Tyskland og Italien og udstillinger fx BioFach, samt opmærksomhedsskabende aktiviteter i
tilknytning hertil.
Markedsaktører og delegationer fra EU-lande i Danmark:
Planlægning og håndtering af besøg af markedsaktører og delegationer fra EU-lande, hvor de besøgende
får indblik i produkter, metoder, strukturer og sammenhænge i landbrugs- og fødevaresektoren, samt udarbejdelse af relevant informationsmateriale.
Særlige markedsinitiativer for økologiske produkter:
Markedsinitiativer for økologiske produkter med hovedvægt på forberedelse og deltagelse i udvalgte udstillinger og seminarer, hvor der sættes fokus på produkternes særlige styrker.
Udviklingsopgaver- og markedsbesøg:
Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på markedsbesøg med deltagelse af erhvervsdelegationer samt
udvikling af nye tilgange til markedsaktiviteter, herunder præsentationsmateriale.
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Projektets resultater og effekter:
Landbrugs- og fødevareerhvervets afsætningskanaler indenfor EU er udviklet gennem projektets delaktiviteter. Inden for produkt- og markedspræsentationer er der gennemført udstillings- og seminaraktiviteter og
skabt opmærksomhed ved aktiviteter som eksportfremstød til Tyskland og Italien samt fødevareudstillinger fx
BioFach i Nürnberg. Gennem informationsmateriale og håndtering af besøg fra markedsaktører og delegationer fra etablerede markeder såvel som Frankrig samt nyere EU-lande som Rumænien og Ungarn har disse
fået fagligt indblik i landbrugs- og fødevaresektoren. Endvidere er der gennemført eksportinitiativer for økologiske produkter. Disse aktiviteter har været målrettede og specialiserede efter betingelser og præferencer
på de enkelte nærmarkeder. Endelig er der gennemført en række markedsbesøg i tilknytning til aktiviteterne
samt udviklet præsentationsmateriale.
Projektets planlagte effekt er nået gennem profil- og kendskabsskabende aktiviteter fx eksportfremstød, udstillinger og delegationsbesøg, der alle indeholder en væsentlig netværkseffekt. Det vurderes således, at der
foruden de direkte involverede aktører er opnået styrket kendskab til jordbrugs- og fødevaresektorens styrkepositioner hos et stort antal indirekte berørte markedsaktører.
Projektet er indgået i en langsigtet indsats for at sikre kendskab og skabe opmærksomhed omkring væsentlige afsætningsparametre, og har således haft positiv effekt på afsætningen til nærmarkederne, der repræsenterer over halvdelen af erhvervets samlede eksport.
Der er etableret større opmærksomhed og forståelse for fødevaresektorens karakteristika og produktionsmetoder, hvilket styrker interessen samt fastholder og udvikler markedspositionen.
Idet projektet har bidraget til udvikling af nye markedsmuligheder og derved fastholdelse af arbejdspladser,
og dermed styrket fundamentet for udvikling af nye arbejdspladser og ny produktion i landbrugs- og fødevareerhvervet, vurderes den opnåede afsætningseffekt som positiv.
Note 283. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 284. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktion
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 285. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 286. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræråd
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 287. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Det Danske Fjerkræråd
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 288. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 289. Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 290. Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / DTU
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 291. Vurdering af Meyn Footpad Inspection System
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 292. Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 293. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden
Hovedformål: Forskning og forsøg / Teknologisk Institut, DMRI
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 294. Fremtidens innovative fjerkræprodukter
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden/ Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 295. Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 296. Gødning på gulv og bånd
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 297. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 298. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 299. Formidling om æg og sundhed
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 300. Markedsadgang Asien
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 301. Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 302. Indsamling og formidling af udenlandsk viden
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 303. Oplysning og dialog om produktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 304. E-kontrol, Rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 305. Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 306. Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 307. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 308. Statistik for produktion af fjerkrækød
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 309. Årsager til dødeligheden i den økologiske ægproduktion anno 2015
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 310. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 311. Dyrevelfærd inden for ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Danske Æg
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 312. Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 313. Styrket forskning, innovation og Uddannelse
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 314. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 315. Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi
Tilskudsmodtager: Fjerkræafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fjerkræafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 316. Styrket afsætning af okse- og kalvekød i Danmark
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 317. International afsætning af oksekød til tredjemarkedslande
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 318. Markedsinformation og statistik
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 319. Driver-analyse og branche workshops
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 320. International afsætning af oksekød til Sverige
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 321. Oksekødets miljømæssige bæredygtighed - kommunikation af resultater
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 322. Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 323. Mycoplasma bovis i slagtekalvebesætninger
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 324. Overvågning via slagtedata
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 325. Årsagssammenhænge for Mycoplasma bovis
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 326. Strømlining og produktionsforbedring i slagtekalveproduktionen
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 327. Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 328. Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 329. Innovativ detailpakning - optimering gennem nye gasblandinger
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 330. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 331. Måling af fedtmarmorering for oksekød med god spisekvalitet
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 332. Udnyttelse af slagtedatasystemer for kvæg
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 333. Værktøj til beregning af mælke og kødproduktionens klimaaftryk
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 334. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 335. Fødevaresikkerhed og veterinær forhold
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 336. Kontrol med vejning, klassificering og afregning
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 337. Effektiv og lønsom naturpleje
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 338. QS til dansk oksekød
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 339. Styrket forskning, innovation og Uddannelse - oksekød
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 340. Økologisk græskalv
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktslo-
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ven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 341. Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 342. Hold sundheden inde og sygdommene ude - demo
Tilskudsmodtager: Kvægafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for
den primære jordbrugssektor.
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kvægafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 343. Food Careers
Tilskudsmodtager: Madkulturen
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Produktivitetskommissionen offentliggjorde tidligere på året i deres slutrapport, at nøglen til øget dansk produktivitet er uddannelse og opkvalificering af medarbejdere. Det samme gør sig gældende i fødevare- og
ingrediensindustrien samt i følgeerhvervene, der i disse år desværre i stigende grad mangler teknisk arbejdskraft. Og hvor for få unge vælger at søge ind på de tekniske uddannelser.
En økonomisk analyse fra Landbrug & Fødevarer (oktober, 2013) anfører, at 35 pct. af de danske fødevarevirksomheder, ”ofte eller jævnligt” har problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. I samme undersøgelse fremgår det, at 27 pct. af fødevarevirksomhederne flere gange har opgivet at skaffe dansk arbejdskraft. En udvikling som ifølge konjunkturmålingen kun vil blive forstærket yderligere i de kommende år.
Det er et alvorligt problem for fødevareindustrien, at de unge vælger de tekniske uddannelser fra og strengt
nødvendigt med en indsats, som sikrer flere, dygtigere og mere målrettede medarbejdere til sektoren.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 – karriereportal
1. Karriereportal produceres med indhold om uddannelses- og karrieremuligheder
2. Lancering af karriereportal, herunder presseindsats rettet mod nationale, regionale og lokale medier
på TV, radio og i aviser er initieret
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3. Opdateringer på sociale medier med besøg på fødevarevirksomheder, landmænd, restaurationer,
forskningsmiljøer, uddannelsessteder mm
Arbejdspakke 2 - Analyse, koncept og effektmåling
1. Design af kendskabsgradsmåling, og nulpunktsmåling lavet i forhold til kendskab til fødevareuddannelser og foodcareers.dk.
2. målgruppeundersøgelse udarbejdet i rapportform
3. Koncept for foodcareers.dk og kommunikationsstrategi udviklet på baggrund af målgruppeundersøgelse, virksomhedsinvolvering og input fra følgegruppe
4. Strategi for brug af sociale medier udarbejdet på baggrund af målgruppeundersøgelse og kendskabsmåling
Arbejdspakke 3 virksomhedsinvolvering og målgruppeinddragelse
1. seks karriereambassadører i forskellige fødevarevirksomheder er optaget på video og filmene lagt
på karriereportal.
2. Pilotudgave af en karriereevent er udviklet og afprøvet.
3. Opdateringer på sociale medier med besøg fra ambassadørernes studier, praktikpladser mm er
gennemført.
4. Virksomhedsreportager med tre virksomheder er gennemført.
Arbejdspakke 4 projektkoordinering
Partnerskabsgruppen som er sammensat er arbejdsmarkeds parter og interesseorganisationer har løbende
afholdt møder hvor indhold og koncept er drøftet og besluttet.
Projektets resultater og effekter:
Food Careers portalen er udarbejdet og lanceret til uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet , og har pt.:
o Instagram 111 følgere
o Facebook har 504 følgere
o LinkedIn 56 medlemmer
o Food Careers hjemmeside - 1577 brugere
-

Langt de fleste medlemmer af partnerskabet finder produktet godt og deler Food careers via deres
kanaler
Karriereeventspiler udviklet og afprøvet i målgruppen - med mulighed for national udrulning
Nulpunktsmåling udarbejdet som dementerer behovet, med mulighed for ny måling i udgangen af
2016
Vidensgrundlag er etableret via en rapport "Unges syn på uddannelse, job og karriere"

Hvis branchen kan tiltrække stærkere og mere motiverede unge til relevante uddannelser kan branchen som
heldhed opnå bedre omdømme og vækst
Note 344. Hvor kommer din mad fra?
Tilskudsmodtager: Forbrugerrådet TÆNK
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
- At øge forbrugernes maddannelse, forbrugerkompetencer og interesse for fødevarernes oprindelse
- At skabe dialog og debat mellem forbrugere og lokale landmænd
- At nå nye forbrugergrupper, der ikke i forvejen opsøger lokale produkter
Den primære målgruppe var de indkøbsansvarlige i familier, der ikke har særlig madinteresse, og deres familier.
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Projektets aktiviteter:
1. Kvantitative og kvalitative forbrugeranalyser
- En kvalitativ undersøgelse af beboerne i tre boligsociale områder i Danmark og deres forhold til mad,
indkøb og lokale fødevarer. Analysen blev foretaget af antropolog Majken Hviid og bysociolog Simon
Vind efter tre fokusgruppeinterviews med deltagere fra de boligområder, hvor madfesterne senere
fandt sted.
- En kvantitativ undersøgelse af de danske forbrugeres holdning til sæsonvarer.
- Undersøgelserne blev brugt som baggrundsviden og inspiration til konceptudviklingen af de 3 madfester og som indgangsvinkel til pressen og de sociale medier. Blandt andet viste den kvalitative undersøgelse at flere gerne ville bidrage med noget, men ikke havde lyst til at lave mad sammen med
andre til madfesten. De fik i stedet mulighed for at hente råvarer et par dage før og medbringe retter
på dagen.
2. Lokale madfestivaler i 3 boligsociale områder
I samarbejde med boligsociale medarbejdere fra helhedsplanerne, beboere, frivillige og virksomheden Frugtformidlingen gennemførte vi tre madfester i henholdsvis Urbanplanen i København, Sydbyen i Haderslev og
Axelborg i Horsens. Alle tre steder er boligsociale indsatsområder. Beboerne kunne deltage på forskellige
niveauer. Nogle var med til konceptudvikling, planlægning og afvikling mens andre lavede mad, deltog i forskellige aktiviteter eller blot nød et godt måltid mad. I madværkstedet lavede børn og voksne mad det meste
af eftermiddagen. Senere stødte familier og venner til og sammen spiste vi den mad, vi havde lavet i løbet
af dagen og hjemmefra. I løbet af dagen var der ligeledes forskellige aktiviteter som kimsleg, blindsmagning
og sæsonleg med grøntsager. Samtalen gik på gode smagsoplevelser, og hvordan man kan spare penge
ved at købe danske sæsonvarer.
Som optakt til den første madfest var vi ligeledes til Urbanfestivalen, hvor vi med sjove grøntsagskostumer
og en yoghurtsmagning satte fokus på den kommende madfest, danske råvarer og madglæde.
3. Supermarkedsminikurser om Space management
I København og Aarhus inviterede vi nysgerrige ind bag kulissen i Super Brugsen. Her fik de viden om de
forskellige tricks butikkerne bruger til at få forbrugerne til at købe bestemte fødevarer af kostforsker Ulla Toft,
afdelingschef for Coops Space-Management-afdeling, Lars Kejser Bob og Forbrugerrådet Tænk. Super
Brugsen blev valgt da de netop har ekstra fokus på lokale fødevarer
4. Besøg hos lokale producenter
For at skabe dialog mellem forbruger og producent gennemførte vi to forbrugerbesøg til hhv. burægsproducenten Bent Jensen i Ølgod og Stengården i Nordsjælland, der er et alsidigt landbrug med forskellige afgrøder og dyr. Efter en rundvisning i produktionen var der mad og debat. Til det første arrangement var deltagerne med i debatten med Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse og Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef, Danske Æg under Landbrug & Fødevarer, samt flere ægproducenter af både økologiske -, skrabe - og buræg. Debatten gik primært på dyrevelfærd samt forskellen mellem den danske og
udenlandske produktion. Til det andet arrangement var der fokus på fremtidens landbrug og fordele og
ulemper ved stordrift af enkelte afgrøder og mindre landbrug med mange forskellige afgrøder og dyr. Med i
debatten var udover ejeren Jens Otto Rasmussen, Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening og
Enok Vestergaard, mælkeproducent. Begge dage styrede Forbrugerrådet Tænks formand Anja Philip debatten.
Alle arrangementer var gratis og åbne for at alle kunne deltage, mens beboere i boligforeningerne i Haderslev og Horsens blev særligt inviteret til besøget hos burægsproducenten med mulighed for egen transport.
Der var dog ingen der tog imod tilbuddet om transport direkte fra boligforeningen.
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5. Udarbejdelse af inspirationsmateriale til forbrugere og boligforeninger
- Da dette kun er et etårigt projekt, har vi med hjælp fra deltagende beboere og boligsociale medarbejdere udarbejdet en guide, så de nemt kan gennemføre en lignende madfest igen. Guiden er blevet lavet med udgangspunkt i vores egne erfaringer, beboernes og medarbejdernes erfaringer samt
den kvalitative undersøgelse af beboere i de tre boligområder. Denne guide er ligeledes sendt ud til
landets øvrige boligsociale medarbejdere/ helhedsplaner.
- Til forbrugerne har vi udviklet et lille sæsonhjul med magnet egnet til at sætte på fx en køleskabsdør,
så man altid kan se hvilke danske råvarer der er i sæson. Disse blev delt ud ved alle madfester og
andre arrangementer. De resterende kan boligsociale medarbejdere bestille hjem til brug ved deres
egne madfester. Samme information kan man finde på vores hjemmeside.
6. Målrettet kommunikation og konkurrence på sociale medier
- Gennem hele perioden har vi løbende kommunikeret om fordele ved at spise lokalt, i sæson og om
de forskellige aktiviteter. Den primære information har været via Facebooksiden Madrevolutionen.
Her har man bl.a. løbende kunnet følge med i, hvilke råvarer der var i sæson, fået tips til at spise
mere lokalt, viden om den danske ægproduktion og deltage i konkurrencer. Derudover har vi brugt
Forbrugerrådet Tænks facebookside, hjemmesiden tænk.dk, vores nyhedsbreve og magasin. Boligforeningernes egne kommunikationskanaler blev flittigt brugt og alle events på nær to blev omtalt af
enten lokal eller landsdækkende presse. Herunder Weekendavisen, TVSyd, Horsens Folkeblad,
Set&Sket, Lokalavisen i Haderslev mfl.
- Vi har gennemført to konkurrencer på Facebook. Man deltog ved at svare i kommentarfeltet hvilken
af årstidens råvarer der var lækrest.
Projektets resultater og effekter:
- Ca. 600 beboere og 50 frivillige (både beboere og ikke) deltog i madfesterne
- Dialog med ca. 200 personer ved Urbanfestivalen
- Ca. 70 deltagere til gårdbesøgene og ca. 50 til supermarkedskurserne
- Artikler om Madfesterne, dansk ægproduktion, køb af lokal mad og space management mv. i vores
magasin(360.000 læsere)og nyhedsbreve (42.000 modtagere).
- Facebookrækkevidde på over 400.000. De to konkurrencer fik en rækkevidde på henholdsvis 25.100
og 29.400 samt 446 og 568 deltagere.
Gårdbesøgene og supermarkedskurserne var alle fuldt bookede – alt efter kapaciteten på stederne. Deltagerantallet blev lavere end den fulde kapacitet til to events, da tilmeldte personer ikke dukkede op.
Bedre adgang til de nære markeder for producenterne er skabt ved at øge interessen og kendskabet til produktionen hos deltagere af madfester og gårdbesøg.
Projektets effekter over for de enkelte forbrugere vil bidrage til en række samfundsmæssige positive effekter
på kort sigt, fx øget dialog mellem lokale landmænd og forbrugere.
Mens initiativerne på længere sigt vil sikre:
- kompetenceløft hos en målgruppe, der er svær at komme i kontakt med.
- øget tilgængelighed af lokale produkter i supermarkederne.
- forbedret sundhed og socialt sammenhold hos sårbare grupper.
Med projektet er det lykkedes at opnå formålene, nemlig at øge deltagernes maddannelse, forbrugerkompetencer og interesse for fødevarernes oprindelse samt skabe dialog og debat mellem forbrugere og lokale
landmænd. Desuden har vi nået nye forbrugergrupper, der ikke i forvejen opsøger lokale produkter.
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Note 345. 3030 i 2020 mere græsfrø med relativt mindre input
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 346. Frøavl af græsmarksbælgplanter
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 347. En ny spinatfrøsucces
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 348. 3030 i 2020 mere græsfrø med relativt mindre input
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 349. Frøavlsrådgivning og sikring af ”mindre anvendelse” af planteværnsmidler
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 350. En ny spinatfrøsucces
Tilskudsmodtager: Frøafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Frøafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 351. Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske konkurrenter på fødevareområdet
Tilskudsmodtager: Bæredygtigt Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at analysere den indtjeningsmæssige konsekvens af de sidste 10-15 års væsentligste
danske reguleringer af plante- og husdyrproduktion i forhold til vore konkurrenter samt den afledte effekt,
som det har for antal arbejdspladser i fødevaresektoren i forhold til lande, der har de samme EU miljømæssige hensyn at indordne sig efter, som Danmark har.

245

Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2015

Analysere vil basere sig på økonomiske konsekvenser for landbruget mht. produktion, rentabilitet og dansk
konkurrenceevne på områderne: 1) Skatter og afgifter, 2) Vandmiljølove med gødningskvoter, 3) Konsekvens af lukning af slagterier og udflagning af arbejdspladser gennem faldende antal slagtede svin i Danmark samtidig med stigende eksport af smågrise og 4) Statslig omfordeling af landbrugets EU-tilskud til at
fremme økologisk landbrug og landdistrikter.
Projektets aktiviteter:
Arbejder der er i gangsat:
- Kortlægge afgifter og skatter i analyselande er stort set afsluttet
- Statistikker med datamateriale og cases er stort set færdige til statistisk bearbejdning
- Rapportskrivning udestår
Projektets resultater og effekter:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)
- Anden videnskabelig præsentation
- Projekt er ikke afsluttet
- Modelstruktur debatteret og fastlagt
- Arbejdsmetoder dokumenteret
- Dataindsamling er stort set afsluttet
- Statistisk bearbejdning er i gang
- Delrapporter for cases udarbejdet
De fire indsatser forventes færdigbehandlet, når projekt er afrapporteret medio 2016. De anvendte metoder
og de arbejder, der er udført fører planmæssigt mod mål.
Fokus for projektet er således at belyse, hvad rammevilkårene inden for disse områder betyder for produktionen og rentabiliteten inden for dansk landbrug.
Note 352. Sortsforsøg med stivelseskartofler
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / KMC
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 353. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 354. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og gen-markører
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / Landbrugets Kartoffelfond
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 355. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
Tilskudsmodtager: Kartoffelafgiftsfonden / SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Kartoffelafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 356. Vækst og kulturteknik
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 357. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 358. Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 359. Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 360. Gødningsforsøg
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 361. Stedspecifik ukrudtsbekæmpelse med droner
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 362. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 363. Forsøg med sorter
Tilskudsmodtager: Sukkerroeafgiftsfonden / Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Sukkerroeafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere
beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 364. Betydning af ernæring i det føtale liv for fårs produktivitet
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 365. Afprøvning af vædderlam til brug i produktionen
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Danske Lammeproducenter
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 366. Vinterafgræsning af sletmarker hos kvægbrug
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Dansk Fåreavl
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 367. Dyrlægerådgivning
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Dansk Fåreavl
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 368. Videnindsamling og videnformidling
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Dansk Fåreavl
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
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Note 369. Naturplejeinfo via QR-koder
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Danske Lammeproducenter
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 370. Kursus for nye fåreavlere
Tilskudsmodtager: Fåreafgiftsfonden / Fynske Fåreavlere
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Der er tale om et tilskud via Fåreafgiftsfonden. Der henvises til afgiftsfondens regnskab for en nærmere beskrivelse af midlernes anvendelse.
Note 371. Vækst i det biodynamiske salg - aktiviteterne 2.0
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge salget af biodynamisk dyrkede fødevarer gennem en generisk kampagne for at
udnytte det positive momentum, det biodynamiske landbrug er inde i. Der er en stigende tilgang af landmænd, og dermed flere biodynamiske råvarer. Det er derfor vigtigt at styrke afsætningen gennem aktiviteter,
rettet mod flere forskellige, relevante målgrupper.
Projektets aktiviteter:
Projektet har især fokus på forbrugere, der er motiveret for produkter med merværdi og holdning:
- ledere og medarbejdere i salgs- og forarbejdningsvirksomheder med økologiske og biodynamiske
fødevarer
- køkkenledere og medarbejdere i restauranter og virksomhedskantiner med høj gastronomisk niveau,
samt lærere og elever på hotel- og restaurantskoler.
- medlemmer af lokale fødevarefællesskaber
Projektets aktiviteter:
Kampagnen for øget salg af biodynamiske produkter har følgende aktiviteter:
AP 1
1. direkte formidling til forbrugerne på markeder, messer, butikker, høstmarkeder og andre økologiske/biodynamiske aktiviteter
2. foredrag og oplæg om biodynamiske metoder og resultater for forbrugergrupper og faggrupper
3. informationsmøder for ledere og medarbejdere på uddannelsessteder og virksomheder med økologiske og biodynamiske produkter
AP 2 Udbygge samarbejde med webshops og firmawebsider med økologiske og biodynamiske fødevarer om
at sikre, at oplysninger om biodynamiske produkter er lettilgængelige (optimeret søgefunktion, mærkning og
links) og opdaterede på deres sider
AP 3
1. hyppige informationer og dialog på relevante sociale medier
2. løbende opdatering af foreningens egen hjemmeside, facebookside og nyhedsmails
AP 4 Studiebesøg til landbrug og virksomheder med biodynamiske aktiviteter af høj faglig og informationsmæssig kvalitet.
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AP 5 foldere, skilte, film og artikler om biodynamiske landmænd og deres holdninger og metoder samt om
regler og kvalitet til brug i salgsaktiviteterne inkl. på elektroniske medier.
Projektets resultater og effekter:
Ad AP1:
- Vores mål om at nå ud til ca. 10.000 personer ved direkte formidling mener vi at have nået i kraft af
vores deltagelse i mange messer og markeder, ved foredrag og oplæg. Vi har benyttet mange anledninger (møder, arrangementer), som samarbejdspartnere har arrangeret, til at informere om biodynamiske principper, metoder og resultater.
Ad AP2:
- Det er lykkedes godt at komme ’langt ud’ til målgrupperne takket være gode samarbejder med en
række organisationer og virksomheder, bl.a. Gram Slot, Hørkram Catering, Noah, IDA (Ingeniørforeningen i Danmark), Antroposofisk Selskab, Vinimperiet og SpisMinGris. De fleste af disse har vi
også haft fysiske salgsfremmeaktiviteter med. Vi vurderer, at vi ad disse kanaler har nået de forventede 50-70.000 personer – godt og vel.
- Der er leveret informationstekst til Dansk Supermarkeds hjemmeside vedr. biodynamiske produkter i
deres produktserie Levevis. Den er dog endnu ikke (medio januar) åbnet.
- Desuden samarbejdet med Solhjulet A/S om at udsende en informationsfolder i forbindelse med et
kampagnetilbud på biodynamiske produkter til deres 2400 kunder (køkkener, forretninger, gårdbutikker m.fl. )
Ad AP3:
- Foreningens facebookside er ’vokset’ betragteligt: med 65 pct. flere synes-godt-om (til 2.478) i løbet
af 2015. Samlet antal personer, informationerne i løbet at året er nået ud til, er 76.735 (gns. 1.800 pr
opslag) takket være mange delinger. Facebook.com/biodynamisk har en meget høj click-through
(6,5pct.) og en fan penetration på 40 (5 er normalt OK), hvilket indikerer læsere med stor interesse
for emnerne.
- Antallet af tilmeldte til foreningens nyhedsmails (5 udsendt i 2015) er steget med 15 pct. til 707 modtagere. Vores nyhedsmails bliver videresendt til ca. 600 modtagere af mails fra Biodynamisk Forbrugersammenslutning, så modtagertallet er derfor væsentligt højere (der kan godt være ’gengangere’
blandt modtagerne).
Ad AP4:
- Vi har været leveret informationer til deltagere på høstmarkeder på 7 biodynamiske gårde og på i alt
10 bagekurser/inspirationsaftener på Aurion.
- Vi har desuden besøgt flere virksomheder (på deres adresse eller på messer) og informeret om de
biodynamiske principper, regler, produktionsvilkår og markedsmuligheder.
Ad AP5:
- På de fysiske aktiviteter har vi uddelt foldere og specifikke informationsmaterialer .
- Ved hjælp af artikler i Økologisk, Weekendavisen, Femina, Jæger og Samvirke er det biodynamiske
blevet præsenteret for en meget stor og bred læserskare i projektperioden. Alene Femina har et læsertal på 220.000 plus 511.000 onlinebrugere. Samvirke udkommer til ca. 1,1 mil. medlemmer.
- Vi har desuden kontakt til DR1 om biodynamisk jordbrug som et element i et af de kommende afsnit
af serien Arvingerne. Og til et TV-produktionsselskab om en udsendelse om biodynamisk dyrkning
og gastronomi.
- Vores planer om at arrangere studiebesøg (AP 4) på landbrug og virksomheder måtte vi desværre
aflyse til fordel for andre aktiviteter (se ovenfor).
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Vi har været i kontakt med mange virksomheder om deres muligheder for at forarbejde/forhandle biodynamiske produkter, og konkret er 6 nye Demeter-godkendte firmaer er kommet til: Hørkram Catering i Sorø og
Århus, Økovin i Ådum, Holsted Slagtehus i Holsted, Spis Min Gris i København Ø, Slagter Kirkeby i Skjern
og Local and Global ved Bjerringbro. Flere andre er i gang med en godkendelsesproces.
I kraft af projektbevillingen har vi kunne gennemføre aktiviteter, både direkte personlige og elektroniske,
hvor vi har kunnet informere om det biodynamiske jordbrugs praksis og kvaliteter til et meget stort antal
mennesker:
- Forbrugere i hele landet
- Virksomhedsledere og –medarbejdere
- Studerende på maduddannelser
- Ansatte i cateringvirksomheder/køkkener
- Landmænd og medarbejdere
- Lærere og forældre
- Universitetsstuderende
- og andre kategorier.
Emnerne har været tilpasset modtagerne og derfor forskellige: om dyrkning, om dyrevelfærd, om kompostering, om biodiversitet på gården, om forarbejdningsmetoder, om tilsætningsstoffer, om CO2-balance, om
køer og horn, om smag og struktur i råvarerne, om kontrol og mærkning, om filosofi og praksis.
Helt generelt har vi mødt meget positiv interesse (vi har koncentreret os om messer, hvor der også var økologi). Vi formidler ‘blødt’ og åbent og tager udgangspunkt i modtagerne – ikke missionerende eller postulerende.
På messer har vi som regel brugt smagsprøver (safter, grøntsager, brød, pølser, ost) som ‘lokkemad’ til at
invitere deltagere helt hen til standen, og som udgangspunkt for en dialog.
For de biodynamiske landmænd er projektets salgsfremmende aktiviteter en vigtig mulighed for at fortælle
om deres motivation, arbejde og resultater. Det er lidt komplekst og derfor i mindre grad egnet til at formulere
i slogans. Den mere nuancerede formidling passer derfor godt til det biodynamiske.
Flere af landmændene har været aktive på messer og markeder og har fået direkte kontakt til mange interesserede. Det har styrket deres forståelse for hvad forbrugerne lægger vægt på, og hvilke spørgsmål, der
optager dem.
Aktiviteterne har medvirket væsentligt til en større viden om biodynamiske kvaliteter blandt mange forbrugergrupper og et øget salg af produkter.
Det store opmærksomhed på de biodynamiske kvaliteter styrker økologiske landmænds interesse for at 'opgradere' (deres eget udtryk) deres bedrift til den biodynamiske Demeter-standard. Det biodynamiske areal er
i 2015 steget med 15pct. til 2.500 ha, og antallet er steget med 7 pct.. Yderligere flere har kontaktet foreningen for at få oplysninger om vilkår for omlægning til biodynamisk drift.
Det store salgsfremmede arbejde i projektperioden vil styrke muligheden for at der kan skabes flere arbejdspladser med biodynamiske produkter, både i det primære og i det forarbejdende produktionsled. Projektets
aktiviteter vil føre til en øget omsætning af biodynamiske fødevarer på baggrund af en bredere viden til mange modtagere og en dybere viden til mere specifikke målgrupper. Den meget høje score på facebooksiden
vidner om en seriøs og positiv interesse for de biodynamiske principper, metoder og produkter. Desuden har
vores mange aktiviteter (både fysiske og digitale) gjort det biodynamiske endnu mere synligt for både forbrugere og fagfolk, og det har styrket troværdigheden og omdømmet.
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- og helt overordnet er et større biodynamisk areal et samfundsgode bl.a. på grund af en øget jordfrugtbarhed og større biologiske mangfoldighed. Et øget salg er positivt for folkesundheden pga. renere fødevarer
(Demeter-produkter opfylder markedet skrappeste krav til renhed i alle processer fra mark til måltid).
Note 372. Pollendiversitet og næringskvalitet til bier
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At belyse diversitet af fødegrundlaget for bier og andre bestøvende insekter gennem sæsonen. På den baggrund udarbejdes vejledninger til Landmænd, jægere og biavlere om hvorledes biernes adgang til pollen
(proteinfoder) af høj værdi i hele sæsonen. Sammen med analyser af honning fra bigårdene giver projektet
desuden mulighed for at vurdere lokale muligheder for produktion af specialhonninger.
Projektets aktiviteter:
1. 30 biavler har indsamlet og analyseret pollenprøver til farve hver 3 uge gennem sæsonen. Data er
indtastet i fælles europæisk CSI-pollen database.
2. Pollenprøverne er analyseret på biinstituttet i Celle, Tyskland til planteart
3. Coloss taskgroup CSI-pollen holdt koordineringsmøde i København (www.coloss.org)
4. Resultater præsenteret på Nordisk-Baltisk Biforskningssymposium i København og Helsinki.
5. Coloss taskgroup pollen arbejder med statistisk analyse af data fra hele Europa
6. Resultater er præsenteret på 12 foredrag i lokale biavlerforeninger
7. Resultater er præsenteret i forsøgsrapporten i Tidsskrift for Biavl
8. Resultater er præsenteret på Økologikongressen og på Jordbærkonferencen.
Projektets resultater og effekter:
Der er i projektet opnået langt bedre viden om biernes fødegrundlag i det intensive landbrugslandskab. Projektet har fået international opmærksomhed og der forventes Peer-review artikel i samarbejde med forskere
fra hele Europa. Resultater fra projektet er præsenteret i et stort antal foredrag og på konferencer for biavlere, landmænd og frugtavlere.
Diversitet i pollenforsyningen til bier fremmer biernes sundhed og giver biavleren bedre honningproduktionsmuligheder, da mange pollengivere også er gode nektarkilder.
Projektet medvirker til biernes sundhed gennem mere diverse fødegrundlag gennem sæsonen. Projektet
giver biavlerne større viden om naturgrundlaget for deres produktion. Projektet giver mulighed for at vurdere
muligheder for produktion af specialhonninger
De deltagende biavlere har generelt været meget entusiastiske i gennemførelsen af pollenindsamlinger,
analyser og indtastning af data. De har samtidig været opmærksomme på at skabe interesse for projektet
hos kolleger i lokalområderne og inviteret til møder hvor resultater er præsenteret.

252

