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Ledelsesberetning
Om fonden
Promilleafgiftsfonden for landbrug blev oprettet i 1978.
Fondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling.
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017 (landbrugsstøtteloven).
Fonden ledes af en bestyrelse, som består af seks repræsentanter for landbruget og fem repræsentanter for
offentlige interesser. Repræsentanterne for landbruget udpeges af miljø- og fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Bæredygtigt Landbrug.
Repræsentanterne for offentlige interesser udpeges af ministeren efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en fireårig periode.
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedformål:
Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse,
sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt
foranstaltninger, som fødevareministeren godkender.
Til finansiering af foranstaltningerne modtager Fonden en andel af statens pesticidafgiftsprovenu i henhold til
gældende lovgivning. I daglig tale betegnes de overførte midler som promillemidler. Derudover kan Fonden
modtage andre midler, som miljø- og fødevareministeren giver tilladelse til.
Fondens budget for 2016
Fondens basisbudget for 2016 blev godkendt af Fondens bestyrelse i september 2015. Bestyrelsen budgetterede med en overførsel fra 2015 på 13.402 t.kr. og bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for i alt
245.059 t.kr. På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2016, som
blev godkendt af NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) den 12. januar 2016.
En række 2015-projekter udnyttede ikke deres tilskud fuldt ud. Fonden godkendte 25 projektforlængelser på
i alt 7.406 t.kr. kr. med henblik på, at de planlagte 2015-aktiviteter ville blive gennemført i 2016.
Der blev i september 2016 udarbejdet et ændringsbudget, hvor de godkendte 2015-projektforlængelser blev
indarbejdet og derudover de bevilgede tilskud, som blev givet i forbindelse med gennemførelsen af en ekstra
ansøgningsrunde for tilskud i 2016.
I ændringsbudgettet blev der budgettet med en overførsel fra 2015 på 44.181 t.kr., jf. regnskabet for 2015 og
bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for i alt 275.082 t.kr. Der blev budgetteret med en overførsel
til 2017 på 1.339 t.kr. svarende til 0,49 pct. af de samlede udgifter i 2016. Ændringsbudgettet blev godkendt
af NaturErhvervstyrelsen den 11. oktober 2016.
Årsregnskabet for 2016
Promilleafgiftsfondens regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016 er udarbejdet efter reglerne i
bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Regnskabet viser en overførsel af ordinære promillemidler fra Fødevareministeriet på i alt 232.800 t.kr. Hertil
kommer en overførsel fra 2015 på 44.181 t.kr. samt andre indtægter på 895 t.kr. Derudover har der været
negative renteindtægter på 82 t.kr. Fondens samlede indtægter udgør i alt 277.745 t.kr.
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Andre indtægter vedrører tilbagebetalinger fra tre tilskudsmodtagere: Bæredygtigt Landbrug, Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden. Det tilbagebetalte beløb er medtaget som anden indtægt, da pengene vedrører 2015-tilskud. En nærmere redegørelse for tilbagebetalingerne er beskrevet i noterne til Fondens indtægter og udgifter i 2016, jf. note 3, hvortil der henvises.
Der har været færre udgifter til tilskudsmodtagere på 21.069 t.kr. i forhold til budgetteret, idet flere af tilskudsmodtagerne, herunder produktionsafgiftsfondene, ikke fuldt ud har anvendt de bevilgede tilskud.
Ifølge en ny praksis fra og med 2015 tilbagebetaler produktionsafgiftsfondene midler til Promilleafgiftsfonden
på baggrund af den forholdsmæssige udnyttelse af bevillingen for de enkelte projekter, medfinansieret af
Promilleafgiftsfonden. Såfremt et projekt ikke fuldt ud har benyttet de bevilgede tilskudsmidler fra produktionsafgiftsfonden, tilbagebetales bevillingen forholdsmæssigt til Promilleafgiftsfonden.
Regnskabet viser, at Fondens samlede tilskud udgør 254.013 t.kr.
Udgifterne til fondsadministration udgør i alt 914 t.kr. Udgifterne til bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse omfatter befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer samt et bestyrelseshonorar til formanden.
Fondens samlede udgifter udgjorde 254.927 t.kr., hvilket giver en overførsel på 22.818 t.kr. til 2017 svarende
til 8,95 pct. af Fondens samlede udgifter i 2016. Fonden er opmærksom på, at der er tale om en stor overførsel. I ændringsbudgettet var der budgetteret med en overførsel svarende til 0,49 pct. af udgifterne.
Baggrunden for stigningen i overførslen til 2017 skyldes alene færre udgifter til tilskud, dels som følge af
mindre forbrug på projekter, dels som følge af forsinkelser i projektafviklinger. Som følge af sidstnævnte har
Fonden imødekommet en række projektforlængelser, svarende til 6.313 t.kr., med henblik på, at planlagte
2016-projektaktiviteter gennemføres i 2017.
Anvendelsen af promillemidlerne
For 2016 er der bevilget tilskud til i alt 28 tilskudsmodtagere, heraf ni produktionsafgiftsfonde.
SEGES P/S
SEGES’ samlede tilskud udgør 97.005 t.kr. fordelt på 110 projekter. I forhold til den samlede bevilling på
111.800 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på 14.795 t.kr. Det skyldes et mindre forbrug på projekter end
budgetteret samt forsinkelser i gennemførslen af projekter. 15 projekter er blevet projektforlænget til 2017
med et samlet beløb på 5.591 t.kr.
Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforenings samlede tilskud udgør 13.252 t.kr. fordelt på 15 projekter. I forhold til den samlede
bevilling på 13.698 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på 446 t.kr. Det skyldes et mindre forbrug på flere af
projekterne.
Udvalget vedr. særlige indsatser på planteområdet, SEGES
Udvalgets tilskud udgør 9.628 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til det bevilgede tilskud er der anvendt 707
t.kr. mindre.
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarers samlede tilskud udgør i alt 9.889 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til den samlede bevilling på 10.165 t.kr. er der et mindre forbrug på 276 t.kr.
Københavns Universitet
Universitets samlede tilskud udgør i alt 4.009 t.kr. fordelt på ni projekter. I forhold til den samlede bevilling på
4.317 t.kr. er der et mindre forbrug på 308 t.kr. To projekter er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet
beløb på 305 t.kr.
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Aarhus Universitet
Universitets samlede tilskud udgør i alt 2.512 t.kr. fordelt på tre projekter svarende til de bevilgede tilskud.
Forbrugerrådet TÆNK
Forbrugerådets tilskud udgør 1.966 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Madkulturen
Madkulturens tilskud udgør 1.498 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen på 1.500 t.kr. er der et mindre forbrug på 2 t.kr.
Mejeriforeningen
Mejeriforeningens tilskud udgør 794 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 6
t.kr.
Danmarks Tekniske Universitet
Universitets tilskud udgør 708 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 23 t.kr.
Bæredygtigt Landbrug
Bæredygtigt Landbrugs tilskud udgør 630 t.kr. til et projekt, hvilket er 445 t.kr. mindre end det bevilgede tilskud på1.075 t.kr. i 2016
Bæredygtigt Landbrug har i alt tilbagebetalt 556 t.kr. til Promilleafgiftsfonden. En andel af tilbagebetalingen
skyldes, at en arbejdspakke, hvor der skulle udarbejdes og offentliggøres en rapport fra CBS, ikke blev gennemført. En andel af denne arbejdspakke på i alt 111 t.kr. vedrører 2015-tilskuddet til projektet, og denne
tilbagebetaling fremgår således under ’anden indtægt’. Den resterende del af tilbagebetalingen på i alt 445
t.kr. skyldes et mindre forbrug på 150 t.kr. samt 295 t.kr., som vedrører den resterende andel af arbejdspakken vedrørende CBS-rapporten.
Kødbranchens Fællesråd
Kødbranchens tilskud udgør 794 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 146 t.kr.
Foreningen MAD
Foreningens tilskud udgør 462 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Foreningens tilskud udgør i alt 499 t.kr. til to projekter. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 6
t.kr.
Danmarks Biavlerforening
Danmark Biavlerforenings tilskud udgør i alt 425 t.kr. til to projekter, svarende til det bevilgede tilskud.
Teknologisk Institut, AgroTech
Instituttets tilskud udgør 247 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Smag på Landskabet
Foreningens tilskud udgør 131 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Udviklingscenterets tilskud udgør 100 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Jordbrugsfondens tilskud udgør 87 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 161
t.kr. Projektet er blevet projektforlænget til 2017 med et beløb på 161 t.kr.
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Hallegård Slagtehus
Tilskuddet udgør 0 kr. i 2016. Projektet er blevet projektforlænget til 2017 med et beløb 256 t.kr. svarende til
2016-bevillingen.
Produktionsafgiftsfondene
I 2016 udgør tilskuddet til produktionsafgiftsfondene i alt 109.807 t.kr., svarende til 43 pct. af Promilleafgiftsfondens samlede tilskud. Set i forhold til de samlede bevillinger til afgiftsfondene på i alt 113.299 t.kr. er der
tale om et mindre forbrug på 3.492 t.kr.
Tilskuddene fra Promilleafgiftsfonden anvendes til medfinansiering af projekter, som er bevilget af de respektives afgiftsfondes bestyrelser. Det fremgår af de supplerende oplysninger, hvilke tilskudsmodtagere og projekter, som er finansieret med promillemidler via produktionsafgiftsfondene.
Effektvurderinger af udvalgte projekter
Promilleafgiftsfondens formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden støtter både projekter, der giver værdi her og nu, og projekter der skaber fremtidige værdier. Promilleafgiftsfonden har en differentieret strategi med flere forskellige indsatsområder - og dermed
forskellige måder at skabe værdi for landbrugs- og fødevareerhvervet på. De tager udgangspunkt i erhvervets styrkepositioner og peger samtidig frem mod dets udviklingsmuligheder.
Med henvisning til § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet blev seks projekter udvalgt til effektvurdering for 2016.
Projekterne er blevet effektvurderet med udgangspunkt i en forandringsteoretisk ramme. De projektansvarlige har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har givet de resultater, der forventedes i forbindelse
med udarbejdelsen af ansøgningen. Herudover har projekterne skullet sandsynliggøre, dels hvilke effekter
det enkelte projekt har for landmanden, dels hvilke effekter projektet har for samfundet som helhed. Fire af
projekterne har derudover været vurderet af uafhængige eksterne eksperter.
På bagrund af ovenstående er der udarbejdet en effektvurderingsrapport, som fremlægges for bestyrelsen i
forlængelse af årsregnskabet, og som offentliggøres på Promilleafgiftsfondens hjemmeside.

7

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for landbrug
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Promilleafgiftsfonden for landbrug for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance samt supplerende oplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration
af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er vores opfattelse, at
årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regnskabsregler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af Promilleafgiftsfonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Promilleafgiftsfonden har som sammenligningstal for indtægter og udgifter medtaget godkendte budgetter.
Budgetterne har som det fremgår af årsregnskabet ikke være underlagt revision. Vores konklusion er ikke
modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Promilleafgiftsfondens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere Promilleafgiftsfonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1099 af
21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og
fiskeriområdet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

•

•
•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af Promilleafgiftsfondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Promilleafgiftsfondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at Promilleafgiftsfonden ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde
mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om
administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Regnskabet er opstillet i Landbrugs- og fiskeristyrelsen skabelon herfor.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter fra promillemidler relaterer sig til tilskud modtaget under finansloven for det pågældende regnskabsår.
Overført overskud fra tidligere år indregnes som indtægter i indeværende år, da det overførte overskud skal
dække indeværende års aktiviteter.
Udgifter
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til tilskudsberettigede omkostninger i indkomne tilskudsregnskaber
for regnskabsåret. Tilskudsregnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse
nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv.
inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Fondsadministrationsomkostninger omfatter omkostninger ved administrationen af fonden, og indregnes i det
regnskabsår de vedrører.
Balancen
Likvider
Likvide beholdninger omfatter almindelige bankindeståender.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser, herunder diverse kreditorer o.lign., måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
Regnskab 2016
2016

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B 100*(BA)/Ai %

Note

A

B

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år
2 Promillemidler
3 Særbevilling og anden indtægt
4 Renter
I. Indtægter i alt

44.181
232.800
150
-70
277.061

44.184
232.800
895
-134
277.745

15,9
83,8
0,3
0,0
100,0

0,0
0,0
496,7
91,4
0,2

39.190
116.701
89
57.352
3.995
13.126
4.000
1.890
7.687
0

37.865
110.160
13
52.002
3.830
12.646
4.000
1.828
6.892
0

14,9
43,4
0,01
20,5
1,5
5,0
1,6
0,7
2,7
0,0

-3,4
-5,6
-85,4
-9,3
-4,1
-3,7
0,0
-3,3
-10,3
-

31.052
275.082

24.777
254.013

9,8
100,0

-20,2
-7,7

75
150
330
0
85
0
640

101
338
397
0
78
0
914

11,1
37,0
43,4
0,0
8,5
0,0
100

34,7
125,3
20,3
-8,2
42,8

275.722

254.927

12,2

1.339

22.818

166,2

0,49

8,95

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
II. Udgifter til formål i alt
5 Fondsadministration
6 Revision
7 Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
8 Bestyrelseshonorar / befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
III. Administration i alt

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

C

D
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Beløb i 1000 kr.

Note

Ændringsbudget
Regnskab 2016
2016

A

B

Relativ
fordeling
af B i %
C

Ændring
A => B 100*(BA)/Ai %

D

Supplerende oplysninger:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
SEGES
Økologisk Landsforening
Landbrug & Fødevarer
Udvalget vedr. prioritering af særlige indsatser på
planteområdet, SEGES
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Forbrugerrådet TÆNK
Madkulturen
Mejeriforeningen
Danmarks Tekniske Universitet
Bæredygtigt Landbrug
Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Foreningen MAD
Danmarks Biavlerforening
Kødbranchens Fællesråd
Teknologisk Institut, AgroTech
Smag på Landskabet
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Hallegård Slagtehus
Svineafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden
Pelsdyrafgiftsfonden
Kvægafgiftsfonden
Fjerkræafgiftsfonden
Frøafgiftsfonden
Kartoffelafgiftsfonden
Sukkerroeafgiftsfonden
Fåreafgiftsfonden
V. I alt

111.800
13.698
10.165

97.005
13.252
9.889

38,2
5,2
3,9

17,7
17,2
27,1

10.335
4.317
2.512
1.966
1.500
800
731
1.075
505
462
425
510
247
131
100
248
256
62.415
20.240
13.000
6.969
6.475
2.000
1.100
575
525

9.628
4.009
2.512
1.966
1.498
794
708
630
499
462
425
364
247
131
100
87
0
60.546
19.749
13.000
6.431
6.092
1.899
1.087
575
428

3,8
1,6
1,0
0,8
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
23,8
7,8
5,1
2,5
2,4
0,7
0,4
0,2
0,2

3,4
480,2
43,5
0,0
0,0
60,3
0,0
-28,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

275.082

254.013

100

12,3
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Balance pr. 31. december 2016

Aktiver i alt
Bankbeholdning
Mellemregning Landbrug & Fødevarer

23.670
6.522
37

Tilskud retur i alt:
SEGES, ej anvendt i 2016
SEGES, retur vedr. tidligere år
SEGES, Udvalget vedr. prioritering af indsatser på planteområdet, ej anvendt i 2016
Bæredygtig Landbrug, ej anvendt i 2016
Bæredygtig Landbrug, retur vedr. 2015
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2016
Landbrug og Fødevarer, ej anvendt i 2016
Jordbrugfonden SamsØkologisk, ej anvendt i 2016
Kødbranchens Fællesråd, ej anvendt i 2016
Danmarks Tekniske Universitet, ej anvendt i 2016
Mejeriforeningen, ej anvendt i 2016
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, ej anvendt i 2016
Københavns Universitet, ej anvendt i 2016
Madkulturen, ej anvendt i 2016
Svineafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Svineafgiftsfonden, retur vedr. 2015
Kvægafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Mælkeafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Fjerkræafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Fjerkræafgiftsfonden, retur vedr. 2015
Frøafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Fåreafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Kartoffelafgiftsfonden, ej anvendt i 2016

17.111
11.189
5
167
445
111
446
276
161
146
23
6
6
3
2
1.869
615
538
491
383
18
101
97
13

Passiver i alt

23.670

Skyldige omkostninger:
Landbrug & Fødevarer, Effektvurdering
Advokat
Udviklingscenter for Husdyr på Friland, tilskud anvendt i 2016
Revision
Revisionsforespørgsel
Rejseudgifter
Fondskapital:
Overførsel til næste år

319
336
100
95
1
1

22.818
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Noter til Fondens indtægter og udgifter i 2016
Note 1.
Det overførte beløb på 44.184 t.kr. er i overensstemmelse med Fondens regnskab for 2015.
Note 2.
Der er budgetteret med et provenu på 232,8 mio. kr., jf. FL 2016 i ordinære promillemidler, som
overføres fra Miljø- og Fødevareministeret.
Note 3
Tilbagebetaling fra SEGES - Fondens medfinansiering af Erhvervsudviklingsordningen under det danske
landdistriktsprogram: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har afgjort, at SEGES 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
151 t.kr.
Bæredygtigt Landbrug har tilbagebetalt i alt 555.834 kr. til Promilleafgiftsfonden. Tilbagebetalingen
vedrører den andel af støttemidlerne, der vedrører udarbejdelse og offentliggørelse af en CBS-rapport i
projektet "Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske
konkurrenter på fødevareområdet" i alt 405.834 kr. samt 150.000 kr. i ikke-forbrugt tilskud. En andel af
tilbagebetalingen vedr. CBS-rapporten i alt 111.285 kr. vedrører Promilleafgiftsfondens 2015-tilskud til
projektet. Som følge heraf er beløbet medtaget som anden indtægt. Den resterende del af
tilbagebetalingen vedrører 2016 og fremstår derfor som et mindre forbrug af 2016-bevillingen.
Svinafgiftsfonden imødekom en række projektforlængelser af 2015-projekter. For disse projekter beholdt
Svineafgiftsfonden tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden med henblik på at gennemføre de planlagte
aktiviteter i 2016. Midlerne blev dog ikke anvendt fuldt ud i 2016. En forholdsmæssig andel af de ikkeforbrugte midler, svarende til 615 t.kr., er derfor tilbagebetalt til Promilleafgiftsfonden. Det tilbagebetalte
beløb er medtaget som anden indtægt, da pengene vedrører et 2015-tilskud.
Fjerkræafgiftsfonden imødekom en række projektforlængelser af 2015-projekter. For disse projekter
beholdt Fjerkræafgiftsfonden tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden med henblik på at gennemføre de
planlagte aktiviteter i 2016. Midlerne blev dog dog ikke anvendt fuldt ud i 2016. En forholdsmæssig andel
af de ikke-forbrugte midler, svarende til 18 t.kr., er derfor tilbagebetalt til Promilleafgiftsfonden. Det
tilbagebetalte beløb er medtaget som anden indtægt, da pengene vedrører et 2015-tilskud.
Note 4
Som følge af renteforholdene på pengemarkedet har der været et negativt afkast af indeståender i
banken.
Note 5
Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug &
Fødevarer. Omkostningerne beløb sig i 2016 til 2.900 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer.
Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.
Note 6
Udgifter til revision vedrører hovedsagligt udgifter til revision af årsregnskabet. Derudover bistand til
opgave om tilskudsmodtageres regnskabsaflæggelse.
Note 7
Advokatomkostningerne vedrører kontrol med midlernes korrekte anvendelse.
Note 8
Udgifterne til bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse vedrører dels befordringsgodtgørelse til
bestyrelsesmedlemmer i alt 3 t.kr., dels et honorar til formanden på 75 t.kr.
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Beløb i 1.000 kr.

SEGES i alt
Rådgivning
1 Mere viden i arbejde - bedre bundlinje hos landmanden
2 Økonomiske analyser - Få inspiration til handling
3 Kortlægning af økonomiske og finansielle potentialer i
landbruget
4 Generering og formidling af ny markbrugsviden
5 Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
6 Styr kapacitetsomkostningerne – og øg indtjeningen
7 Anvendelse af finansielle instrumenter i primærproduktionen
8 Optimering af ny miljøregulering
9 Ejerskifte 2020
10 Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter –
videnoverførsel
11 Landbruget i planlægningen
12 Landmandsakademiet - strategisk kompetenceudvikling for
landmænd
13 Forbedret økonomi og dyrevelfærd i svineproduktionen ved
øget overlevelse af pattegrise og smågrise
14 Kom godt i gang med omlægning til økologisk produktion
15 Naturen i landbruget - og landbruget i naturen
16 Landbruget - en sund og sikker arbejdsplads
17 Juridisk specialviden til bedriftsoptimering
18 ”To treat or not to treat” – praktisk beslutningsstøtte til
behandling af yverbetændelse
19 Vidensformidling, der har effekt for den økologiske landmand
20 Drift og optimering af nyt og eksisterende landbrugsbyggeri
21 Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og
strategisk tilpasning
22 Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
23 Specialrådgivning til svineproducenter
24 Foder og fødevaresikkerhed
25 Bæredygtig intensiv kvægproduktion
26 Minus 30 foderenheder pr. gris
27 SædskifteTjek i Dansk Markdatabase
28 Optimal fodering med grovfoder
29 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og
effekt
30 Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter
31 Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
32 Gødningsværdi af fosfor i restprodukter
Rådgivning i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

111.800

97.005

4.200
4.075
3.900

3.402
3.560
3.720

§2
§2
§2

3.200
3.100
3.000
2.390
2.300
2.200
2.061

3.119
3.100
2.484
1.775
1.841
2.104
2.061

§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2

1.500
1.500

1.485
1.369

§2
§2

1.500

1.476

§2

1.500
1.400
1.200
1.200
1.050

1.479
1.310
1.200
1.070
887

§2 + §3
§2
§2
§2
§2

846
800
770

820
800
770

§2
§2
§2

600

302

§2

500
500
450
350
300
269
250

500
500
434
0
241
269
151

§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2

188
113

188
91

§2
§2

60
47.272

40
42.548

§2
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Forskning og forsøg
33 Digitale relationer og datadreven informationsformidling
34 Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi
for landmanden
35 Udvikling og implementering af virkemidler - landbrug og vandmiljø
36 Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
37 Det biobaserede samfund
38 Undersøgelser af effekter af miljøvirkemidler
39 Optimering af brugen af landmandsrettede IT-værktøjer
40 Fuldt udbytte af nye værdiskabende data i markbruget
41 Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
42 Tjek økonomien - Styrk bundlinjen
43 Optimering og bevaring af jorden som ressource
44 Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
45 Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov
46 Bæredygtig intensiv svineproduktion
47 OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmp-else
48 Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af
næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
49 BIO-VALUE - bioraffinering
50 Bedre avlsværdital for frugtbarhed
51 Optimal næringsstofhåndtering i husdyrgødning via
biogasfællesanlæg
52 Udvikling
af nye metoder til at skabe adfærdsændringer og
implementering i landbrugserhvervet
53 Ny metode til bestemmelse af jordens fosforstatus
54 Nye værktøjer til analyse af komplekse data i besætningen
55 SOBcows – Specialiserede økologiske produktionsdyr,
avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
56 GIS-baseret ruteplanlægning og logistik
57 Test af fuldfoderblandere
58 Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere
ejendomme
59 Ny videnskabelig demonstration og formidling om økologisk
produktion
60 Økonomisk optimering af markdriften ved mark- og
gødningsplanlægning
61 Træk mere viden ud af Landsforsøgene
62 Sundere køer og bedre produktionsstyring med nye
biologiske måleparametre
63 Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige
kløversorter (KlØko)
64 DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
65 TReNDS – Nitrats transportveje
66 Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder RowCrop
67 Dyrkning og høst af pil og poppel
68 BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra
randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
69 FREJ - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til
økologisk jordbrug

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

4.225
3.875

4.029
3.624

§4
§4

3.400
2.010
2.000
1.900
1.500
1.500
1.234
1.190
1.075
860
700
665
604
585

3.226
1.656
1.440
1.040
1.339
1.434
1.234
238
1.075
758
652
665
604
445

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

555
500
500
500

555
500
372
484

§4
§4
§4
§4

500
450
418

500
450
418

§4
§4
§4

400
400
369

400
376
369

§4

339

339

§4

300

300

§4

300
267

295
267

§4
§4

252

252

§4

232
229
205

206
209
205

§4
§4
§4

200
198

197
124

§4
§4

182

182

§4
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Beløb i 1.000 kr.

70
71
72

Screening af værbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets)
OrganoFinery - Økologisk vækst med bioraffineret økologisk
proteinfoder, gødning og energi
73 BioChain – Biogas værdikæder
74 Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske
hestebønnesorter (FABARES)
75 NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
76 INNO+ Future Cropping
77 NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af
ålegræs
Forskning og forsøg i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
78 Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter udvikling
79 Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
80 Økonomi-, ressource- og risikostyring
81 Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
82 Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
83 Kvægklynger 2018 – Testplatform i praksis
84 Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og
bælgsæd
85 Optimering og bevaring af jorden som ressource
86 Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
87 Styrkelse af den økologiske bundlinje
88 Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
89 God ledelse og gode produktionsresultater – udvikling
90 AgroIT - fælles EU platform for landmandsrettede ITtjenester
91 Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget
92 Minus 30 foderenheder pr. gris
93 Sænk din ko- og kalvedødelighed
94 Sunde køer og kalve dør ikke - udvikling
95 Optimering af vanding og afvanding
96 Klovsundhed - målrettet og
effektfuErhvervsudviklingsordningenrådgivning og
management - udvikling
97 Reduktion af pattegrisedødelighed - demonstration
98 Økologisk vidensindsamling og formidling
99 Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning af
Kombi-Kryds
100 Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af
recipienters følsomhed
101 Implementering af systematiske krydsningsprogrammer Kombi-Kryds
102 Test af fuldfoderblandere
103 Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
104 Økologisk vidensformidling og demonstration
105 Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og
tilskudsfoder

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

177
156
150

177
156
150

§4
§4
§4

150
140

150
140

§4
§4

134
107
106

134
107
106

§4
§4
§4

35.739

31.579

2.850

2.340

2.416
2.336
2.100
1.650
1.475
1.300

1.557
1.533
2.061
1.650
1.329
1.262

0
985
945
833
752
750

497
346
707
730
535

700
700
700
675
650
605

575
812
563
595
475
484

600
500
479

844
302
449

472

187

441

441

0
400

359

382
375

314
137
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Beløb i 1.000 kr.

106 Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere
ejendomme
107 Reduktion af pattegrisedødelighed – Udvikling
108 Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
109 Bæredygtig jordbrug gennem præcisionsdyrkning
110 Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
111 Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og
management - videnoverførsel
112 God ledelse og gode produktionsresultater – videnoverførsel

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Regnskab
2016

0

0

300
250
250
235

0
177
101
129

195

137

125

118

113 Sunde køer og kalve dør ikke - demonstration
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

97
27.523

0
21.742

Uddannelse
114 Landbrugsfaglige tiltag i landbrugsuddannelsen (LU)
Uddannelse i alt

690
690

624
624

500

437

76
576

75
512

Sygdomsforebyggelse
115 Operation Paratuberkulose 2.0 – et nyt overvågningsprogram for kvæg
116 Styrket indsats mod Mycoplasma
Sygdomsforebyggelse i alt

§2

§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Økologisk Landsforening i alt
Afsætningsfremme
117 Økologisk afsætning i fødevarebranchen
118 Økologisk vækst i detailhandlen
119 Nye veje til viden om økologi
120 Økologi i foodservice
121 Viden der flytter - foodservice
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning
122 Markedsvækst via dokumentation af økologisk praksis og
afsætningsveje
123 Succes med omlægning: Godt fra start og balance i
markedet
124 Samarbejdende bedrifter giver merværdi
125 Den optimale platform for unge økologer
126 Helt i mål som økologisk landmand
127 Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion
(pEcosystem) - Demonstration
Rådgivning i alt
Forskning og forsøg
128 Økologisk sortsudvikling - Økosort
129 Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk
planteavl (MultiPlant)
Forskning og forsøg i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
130 Demonstration af nye økologiske løsninger
131 Jordforbedring med kompost fra flere kilder
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Udvalget vedrørende prioritering af særlige
indsatser på planteområdet "Konkurrencedygtig

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

13.698

13.252

2.900
1.950
900
700
550
7.000

2.879
1.950
900
700
550
6.979

1.900

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§6
§7
§6
§6
§6

§2
1.870

1.848

§2

650
350
350
28

1.793
609
350
262
27

5.126

4.911

145
107

145
79

252

224

820
500
1.320

726
412
1.138

10.335

9.628

§2
§2
§2
§2

§4
§4

Forskning og forsøg
132 Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
133 Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige
egenskaber (FAUPE)
Forskning og forsøg i alt

5.000
5.335

4.344
5.284

10.335

9.628

Landbrug & Fødevarer i alt

10.165

9.889

7.400
2.165

7.277
2.022

§8
§6

600
10.165

590
9.889

§7

Afsætningsfremme
134 Udvikling af markedsområder uden for EU
135 Forbrugerpræferencer for svinekød på udvalgte
vækstmarkeder
136 Udvikling af markedsområder inden for EU
Afsætningsfremme i alt

§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Københavns Universitet

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

4.317

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

4.009

Forskning og forsøg
137 Analyse af årsager til faldende N744
indhoErhvervsudviklingsordningeni kerne
138 Bekæmpelse af ESBL producerende, colistin og
576
multiresistente Salmonella og E. coli
139 Ædelgranbarkbillen - biologi og håndtering
500
140 Salmonella Dublin i permanent smittede kvægbesætninger
472
141 Modellering af socialt netværk hos malkekøer
469
142 Modernisering af kødkontrol af slagtekyllinger
462
143 Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i soholdet
384
144 Diagnostik af løbesår hos højtydende malkekvæg
370
145 Ny analyse til bestemmelse af Kobuvirus infektioner hos
340
mink
Forskning og forsøg i alt
4.317

4.009

Aarhus Universitet

2.512

2.512

1.750

1.750
394

§2
§4

368
2.512

368
2.512

§4

Forbrugerrådet TÆNK i alt

1.966

1.966

Afsætningsfremme
149 Grib din grøntsag
Afsætningsfremme i alt

1.966
1.966

1.966
1.966

Madkulturen

1.500

1.498

1.500

1.498

1.500

1.498

Forskning og forsøg
146 Formidling af forskningsresultater til dansk kvægbrug
147 DNA sekvensering for hurtigere løsning af forhøjet kimtal i
råmælk
148 Advancing mink genetics by optical genome mapping
Forskning og forsøg i alt

Uddannelse
150 FoodCareers 2.0 - Flere talenter til landbrugs- og
fødevareerhvervet
Uddannelse i alt

394

615

§4

576

§4

500
472
469
459
208
370
340

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

Ej statsstøtte

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Mejeriforeningen

800

794

Afsætningsfremme
151 Uddannelse af madkommunikatører
Afsætningsfremme i alt

800
800

794
794

Danmarks Tekniske Universitet

731

708

Forskning og forsøg
152 Populationsgenetiske undersøgelser af mastitis bakterier
Forskning og forsøg i alt

731
731

708
708

1.075

630

1.075

630

1.075

630

510

364

Bæredygtig Landbrug i alt
Forskning og forsøg
153 Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i
forhold til vilkår for Nordeuropæiske konkurrenter på
fødevareområdet
Forskning og forsøg i alt

Kødbranchens Fællesråd
Afsætningsfremme
Første fase i åbning af udvalgte markeder i Mellemøsten og
154
Nordafrika
Afsætningsfremme i alt

510
510

Foreningen MAD

462

462

Rådgivning
155 Kompetenceløft til lokale fødevareproducenter
Rådgivning i alt

462
462

462
462

Foreningen Biodynamisk Jordbrug

505

499

315

315

315

315

Rådgivning
157 Biodynamisk fagkurser for nyomlæggere og andre
landmænd
Rådgivning i alt

190
190

§6

§4

§2

§6
364
364

Afsætningsfremme
156 Biodynamisk salgsfremme med informative film til web og
butik
Afsætningsfremme i alt

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§2 + §3

§6

§2
184
184
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Regnskab
2016

Danmarks Biavlerforening i alt

425

425

Forskning og forsøg
158 Produktion af sortshonninger
159 Pollendiversitet og næringskvalitet til bier
Forskning og forsøg i alt

285
140
425

285
140
425

Teknologisk Institut, AgroTech

247

247

Sygdomsforebyggelse
160 Benchmarking af kvægbesætningers smittebeskyttelse
Sygdomsforebyggelse i alt

247
247

247
247

Smag på landskabet

131

131

Rådgivning
161 Naturpleje i Danmark og Norden
Rådgivning i alt

131
131

131
131

Udviklingscenter for Husdyr på Friland

100

100

Dyrevelfærd
162 Udbredelse af ”Velfærdsdelikatesser” på Bornholm
Dyrevelfærd i alt

100
100

100
100

Jordbrugsfonden SamsØkologisk

248

87

Rådgivning
163 Unge landmænd, kom godt i gang samme
Rådgivning i alt

248
248

87
87

Hallegård Slagtehus i alt

256

0

256

0

256

0

Forskning og forsøg
164 Udvikling og test af nyt slagtekoncept og slagtehus på
Bornholm
Forskning og forsøg i alt

§4
§4

§4

§2

DMG

§2
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Beløb i 1.000 kr.

Svineafgiftsfonden i alt

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

62.415

60.546

Teknologisk Institut i alt

21.479

21.272

Forskning og forsøg:
Teknologi til bearbejdning af sidestrømsprodukter
Agil produktion gennem robotteknologi
Ny teknologi til kød- og kødproduktforarbejdning
Måleteknologi til slagterierne
IKT-udvikling
Fremtidens slagteri
Hygiejniske produktionsforhold
Semiforædlede produkter
Sortering og anvendelse af hangrise
Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Optimal håndtering fra udlevering til stikning
Vision til kødkontrol på svineslagterierne
Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter
Henfald af patogener i saltede og tørrede produkter
Nye mikrobiologiske metoder
Upcycling af sidestrømsprodukter
Samtidig måling af skatol og androstenon
Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
Nye blodprodukter med forbedrede funktionelle egenskaber
Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed
Røg for bedre sikkerhed i kødprodukter
Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Ingrediensers betydning for kvalitet og sikkerhed
Mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt
Mere animalsk protein til flere
Hyperfleksibel slagteteknologi
CIP-rengøring af hårstøder
Effektivisering og nytænkning af rengøring
Optimeret produktion af kødprodukter nu og i fremtiden
Dokumentationskrav til fødevarekvalitet, kemi og sensorik
Forudsigelse af varmebehandlede kødprodukters holdbarhed
Svinekød – også en hvid kødtype
Fersk kød til det globale marked
Ny superkniv til slicening af pølser
IT hjælpeværktøjer og sensorer til opskæring og udbening
Sikker ny opvarmning i forædlingsindustrien
Forskning og forsøg i alt

2.341
2.259
1.558
1.159
1.157
972
958
905
873
818
760
682
512
462
456
409
376
331
320
317
295
294
290
288
273
244
205
199
197
188
188
186
170
147
136
41
24
20.990

2.241
2.259
1.558
1.159
1.157
972
874
905
873
818
760
682
512
462
456
409
376
331
320
317
295
294
290
288
273
244
203
199
197
185
188
186
170
147
136
41
6
20.783

489
489

489
489

Uddannelse:
202 Uddannelse og forskning på kødområdet
Uddannelse i alt

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§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

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Danske Svineslagterier i alt

20.268

19.232

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Afsætningsfremme:
Afsætningsfremme af svinekød - Japan
Afsætningsfremme af svinekød - Kina
Afsætningsfremme af svinekød - England
Afsætningsfremme af svinekød - Danmark
Svinekød - mad, måltider og ernæring
Statistisk og prognoser
Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
Markedsdata og bearbejdning
Afsætningsfremme af svinekød - Sverige
Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Afsætningsfremme i alt

5.545
553
1.398
1.311
1.006
747
716
665
477
188
12.606

5.526
397
1.355
1.268
975
715
697
661
469
147
12.210

§8
§8
§§6+7
§§6+7
§6
§6
§§6+7
§6
§§6+7
§6

213
214
215
216
217

Sygdomsforebyggelse:
Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme
Veterinært beredskab og information
Kontrol og HACCP Branchekoder
SANTERO
Sygdomsforebyggelse i alt

2.335
890
332
273
91
3.921

2.292
820
232
223
91
3.658

§2
§2
§2
§2
§4

Kontrol:
218 Salmonellahandlingsplan for svin, zoonoser og resistens
Kontrol i alt

1.636
1.636

1.572
1.572

§9

Uddannelse:
219 Forsknings- og uddannelsesindsats i svinekødssektoren
Uddannelse i alt

188
188

179
179

1.917
1.917

1.613
1.613

14.535

14.055

3.001
2.557
1.193
920
375
78
8.124

3.001
2.557
1.193
920
375
78
8.124

§4
§4
§4
§4
§4
§4

1.774
1.466
3.240

1.326
1.466
2.792

Ej stats-støtte
§9

Medfinansiering af initiativer under EU programmer:
220 Afsætningsfremme af svinekød - Kina (EU-promotion)
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

SEGES P/S i alt
221
222
223
224
225
226

Forskning og forsøg:
Optimering af klima, lugt og ammoniak
Bedre foder
Foderets effekt på miljø
Fremtidens produktionssystemer
Slagtekvalitet
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø
Forskning og forsøg i alt

Kontrol:
227 DANISH Produktstandard
228 Kødsaftanalyser, Salmonellahandlingsplan
Kontrol i alt

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Sygdomsforebyggelse:
229 Forbedring af sundheden hos svin
Sygdomsforebyggelse i alt

1.705
1.705

1.673
1.673

§4

Dyrevelfærd:
230 Søer og pattegrise
Dyrevelfærd i alt

1.330
1.330

1.330
1.330

§4

136
136

136
136

Københavns Universitet i alt

2.148

2.121

Forskning og forsøg:
Mindre og Godt buttede Polte (MGP)
Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit
En ekstra gris per kuld – ved optimeret management af IUGR-grise
Enzymatisk hydrolyse af hæmoglobin til nye protein ingredienser
Center for research in pig production and health – CPH Pig
Forskning og forsøg i alt

515
424
331
229
86
1.585

515
399
331
229
84
1.558

§4
§4
§4
§4
§4

Uddannelse:
237 Professional Pig Practice
Uddannelse i alt

376
376

376
376

§4

Sygdomsforebyggelse:
238 Tarmsundhed
Sygdomsforebyggelse i alt

187
187

187
187

§4

995

995

556
439
995

556
439
995

955

949

955
955

949
949

511

445

511
511

445
445

Medfinansiering af initiativer under EU programmer:
231 Det rigtige antibiotika
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

232
233
234
235
236

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg:
239 Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer
240 Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion
Forskning og forsøg i alt

Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt
Kontrol:
241 Kontrol med vejning, klassificering og prisrapportering af svin og
Kontrol i alt

ZBC - Slagteriskolen
Uddannelse:
242 Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere
Uddannelse i alt

§4
§4

Ej statsstøtte

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

397

350

Forskning og forsøg:
243 Storhytter – forbedring og afprøvning
244 Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø
Forskning og forsøg i alt

218
58
276

218
58
276

§4
§4

Dyrevelfærd:
245 Hele haler uden halebid
Dyrevelfærd i alt

121
121

74
74

§4

301

301

291
291

291
291

§2

10
10

10
10

§9

297

297

151
146
297

151
146
297

273

273

273
273

273
273

256

256

256
256

256
256

Udviklingscenter for husdyr på friland A/S i alt

Danske Slagtermestre i alt
Afsætningsfremme:
246 Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet
Afsætningsfremme i alt
Kontrol:
247 Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til
Kontrol i alt

Danmarks Tekniske Universitet i alt
Sygdomsforebyggelse:
248 Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger
249 Immunologisk træning til bedre sundhed i slagtesvin
Sygdomsforebyggelse i alt

Landsforeningen af Danske Svineproducenter i alt
Afsætningsfremme:
250 Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af
Afsætningsfremme i alt

Herlev Hospital i alt
Forskning og forsøg:
251 Sund Mor – Sundt Barn (APPROACH)
Forskning og forsøg i alt

§4
§4

§6

§4
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Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Mælkeafgiftsfonden i alt

20.240

19.749

Aarhus Universitet i alt

7.384

7.384

Forskning og forsøg:
Nordisk fodereffektivitet
EVOP i store besætninger
Individuelle kraftfoderstrategier
Identifikation og kontrol af recessive mutationer
Breeding high value milk
Optimal mælkeproduktion - græs og bælgplanter
FT-IR spektre i mælk
Mindre metanudslip med oregano
Ernæring af den højtydende malkeko
Fasefodring med protein til malkekøer
Forskning og forsøg i alt

1.702
1.008
996
748
742
658
643
449
266
172
7.384

1.702
1.008
996
748
742
658
643
449
266
172
7.384

SEGES i alt

5.639

5.591

3.112
3.112

3.105
3.105

§9

544
396
296
173
1.409

544
364
287
173
1.368

§ 2 og 3
§ 2 og 3
§ 2 og 3
§ 2 og 3

1.019
99
1.118

1.019
99
1.118

§4
§4

Københavns Universitet i alt

4.135

4.078

Forskning og forsøg:
Effektiv kontrol med smitsom mastitis
Et nyt paradigme inden for osteproduktion
Mildt varmebehandlet valleprotein
Leverikter og kvæg på fugtige arealer
Calcium i valleprocesser
Øget udbytte af kasein ved low-fat produktion

1.802
488
461
392
329
269

1.802
488
461
392
329
212

§4
§4
§4
§4
§4
§4

212
182
4.135

212
182
4.078

§4
§4

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Sygdomsforebyggelse:
262 Overvågning/bekæmpelse smitsomme kvægsygdomme
Sygdomsforebyggelse i alt

263
264
265
266

Rådgivning:
Nordisk avlsværdiberegning
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeprod.
Turbo på fremgang i NTM
Højere fodereffektivitet gennem avl og fodring
Rådgivning i alt

Forskning og forsøg:
267 Fodringsbiologisk optimering
268 Reduceret kvælstoffordampning
Forskning og forsøg i alt

269
270
271
272
273
274
275 Er der plads til smør i en sund kost
276 Bæredygtig anvendelse af procesvand
Forskning og forsøg i alt

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Mejeriforeningen i alt
Afsætningsfremme:
277 Børn og skolemælk
Afsætningsfremme i alt

Økologisk Landsforening i alt
Afsætningsfremme:
278 Økodag 2016
Afsætningsfremme i alt

DanmarksTekniske Universitet i alt
Forskning og forsøg:
279 Ny viden om digital dermatitis
280 Bæredygtig anvendelse af procesvand
281 Mikrobiologisk risikoklassificering af vand
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

1.730

1.534

1.730
1.730

1.534
1.534

742

742

742
742

742
742

610

420

222
150
238
610

222
150
48
420

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§7

§6

§4
§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Pelsdyrafgiftsfonden i alt

13.000

13.000

Kopenhagen Fur i alt

6.000

6.000

Sygdomsbekæmpelse:
282 Sygdomsbekæmpelse primært vedr. plasmacytose hos mink
Sygdomsbekæmpelse i alt

4.000
4.000

4.000
4.000

§9

Forskning og forsøg:
283 Ernæring og ernæringsbehov hos mink
284 Forskning i nye teknikker
Forskning og forsøg i alt

1.000
1.000
2.000

1.000
1.000
2.000

§4

3.000

3.000

1.500
500

1.500
500

§4
§4

700
200

700
200

§4
§4

100
3.000

100
3.000

§4

2.500

2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

1.500

1.500

1.000

1.000

§4

500
1.500

500
1.500

§4

Københavns Universitet i alt
Forskning og forsøg:
285 Fodringsstrategi og næringsbehov hos minkhvalpe
286 Erhvervs PhD projekt vedrørende diarre i diegivningsperioden
287 Samarbejdsaftale mellem KF og KU vedr. forskning og udvikling
indenfor pelsdyrpatalogi
288 Sygdomsdynamik af plamsacylose på minkfarme
Kompetanceudviklingsprogram ifm sygdom og dødelighed hos mink
289 i vækstperioden
Forskning og forsøg i alt

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg:
290 Rammeaftale med AU
Forskning og forsøg i alt

DTU i alt

§4

Forskning og forsøg:
291 Sundhed i vækstperioden - årsager til sygdom og forbrug af medicin
292 Betydning af minktævens immunologiske kompentence omkring
fødsel og diegivning
Forskning og forsøg i alt
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Kvægafgiftsfonden i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

6.969

6.431

Kødbranchens Fællesråd i alt

3.664

3.290

Afsætningsfremme:
Øget afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i
International afsætning af oksekød til tredjemarkedslande
Markedsinformation og statistik
International afsætning af oksekød til Sverige
Øget afsætning af økologisk okse- og kalvekød i Danmark
Afsætningsfremme i alt

683
518
471
116
31
1.819

664
495
447
82
0
1.688

§6+7
§8
§6
§6
§6

1.546
1.546

1.303
1.303

§2

275
275

275
275

§2

24
24

24
24

Ej statsstøtte

1.546

1.483

Sygdomsforebyggelse:
301 Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
302 Mycoplasma i slagtekalvebesætninger
303 Infektioner hos kalve og opdræt – sundhed frem for behandling
Sygdomsforebyggelse i alt

535
126
196
857

534
92
196
822

§9
§4
§4

Rådgivning:
304 Effektiv og lønsom naturpleje
305 Indsætter strategi i slagtekalvebesætninger
Rådgivning i alt

282
345
627

256
345
601

§2
§2

42
20
62

42
18
60

Aarhus Universitet i alt

953

953

Forskning og forsøg:
Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af
Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed
Årsager til hoste ved slagtekalve (HosteKalv)
Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk
Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer
Forskning og forsøg i alt

392
251
196
72
42
953

392
251
196
72
42
953

293
294
295
296
297

Kontrol:
298 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Kontrol i alt
Sygdomsforebyggelse:
299 Overvågning via slagtedata
Sygdomsforebyggelse i alt
Uddannelse:
300 Styrket Forskning, Innovation og Vidergående Uddannelse
Uddannelse i alt

SEGES i alt

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
306 Hold sundheden inde og sygdommene ude - demo
307 Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

308
309
310
311
312

§4
§4
§4
§4
§4
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Klassificeringsudvalget i alt
Kontrol:
313 Kontrol med vejning, klassificering og prisrapportering af svin og
Kontrol i alt

Teknologisk Institut / DMRI i alt
Forskning og forsøg:
314 Vandeffektiv kreaturslagtning
315 Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg
Forskning og forsøg i alt

Region Hovedstaden i alt
Forskning og forsøg:
316 Optagelse og muskelstimulerende effekt af hydrolyseret kød
Forskning og forsøg i alt

Økologisk Landsforening i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:
317 Økologisk græskalv
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Københavns Universitet i alt
Forskning og forsøg:
318 Smertebehandling i forbindelse med kastration af tyre
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

276

250

276
276

250
250

204

204

126
78
204

126
78
204

171

102

171
171

102
102

94

88

94
94

88
88

61

61

61
61

61
61

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Ej statsstøtte

§4
§4

§4

§4
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Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Fjerkræafgiftsfonden i alt

6.475

6.092

Dansk Slagtefjerkræ i alt

1.744

1.548

522
359
27
10
918

492
359
14
0
865

§2
§9
§2

Rådgivning:
322 Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK
323 Statistik for produktion af fjerkrækød
324 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
Rådgivning i alt

194
132
114
440

141
121
110
372

§2
§6
§2

Afsætningsfremme:
325 Markedsadgang - Asien
326 Øget afsætning af økologisk kylling
Afsætningsfremme i alt

194
35
229

168
0
168

§8
§6

Dyrevelfærd:
327 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
Dyrevelfærd i alt

113
113

107
107

§2

44
44

36
36

Ej statsstøtte

1.575

1.460

Afsætningsfremme:
329 Formidling om æg og sundhed
330 Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina
Afsætningsfremme i alt

352
106
458

352
40
392

§6
§8

Sygdomsforebyggelse:
331 Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
Sygdomsforebyggelse i alt

424
424

411
411

§2

Forskning og forsøg:
332 Foderstrategi for konsumæg
Forskning og forsøg i alt

251
251

224
224

§4

Dyrevelfærd:
333 Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen
334 Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen
Dyrevelfærd i alt

127
99
226

127
90
217

§4
§2

319
320
321
-

Sygdomsforebyggelse:
Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease
Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens
Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
Sygdomsforebyggelse i alt

Uddannelse:
328 Styrket forskning, innovation og uddannelse
Uddannelse i alt

Danske Æg i alt

34

Promilleafgiftsfonden for landbrug - Regnskab 2016
Beløb i 1.000 kr.

Rådgivning
335 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
Rådgivning i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

216
216

216
216

Københavns Universitet i alt

917

909

Forskning og forsøg:
Undersøgelse af mulighederne for opstilling og implementering af
Udvikling af PCR til undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med
Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere
Enterococcus cecorum: smittemåde og sygdomsudvikling
Forskning og forsøg i alt

363
258
176
120
917

363
250
176
120
909

Det Danske Fjerkræraad i alt

607

594

417
190
607

410
184
594

425

423

163
155
107
425

161
155
107
423

Aarhus Universitet i alt

479

479

Forskning og forsøg:
Rugetemperatur: Fremme af muskel og knogleudvikling
Træbryst i slagtekyllinger
Fjerpilning hos skrabehøner med intakte næb
Brystbensdeformiteter – validering af metoden
Forskning og forsøg i alt

178
157
106
38
479

178
157
106
38
479

SEGES i alt

299

294

Forskning og forsøg:
349 Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen
350 Kontrol af orm hos konsumægshøner
Forskning og forsøg i alt

123
70
193

123
65
188

§4
§4

Rådgivning:
351 Faglig Viden og Business Check til Fjerkræproducenter
Rådgivning i alt

106
106

106
106

§2

336
337
338
339

Sygdomsforebyggelse:
340 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
341 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
Sygdomsforebyggelse i alt

DMRI i alt
Forskning og forsøg:
342 Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig kontrol
343 Bedre vandbindeevne i kyllingefileter kan skabe merværdi
344 Risikobaseret batchstyring for mindre tilbagekald
Forskning og forsøg i alt

345
346
347
348

§2

§4
§4
§4
§4

§9
§2 og §3

§4
§4
§4

§4
§4
§4
§4
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Danmarks Tekniske Universitet i alt
Forskning og forsøg:
352 Højvirulente Escherichia coli hos slagtekyllinger
Forskning og forsøg i alt

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme:
353 Indsamling og formidling af udenlandsk viden
354 Oplysning og dialog om produktionen
Afsætningsfremme i alt
Uddannelse:
355 Undervisningsforløb og formidling til landbrugs-uddannelserne
Uddannelse i alt

Økologisk Landsforening i alt
Rådgivning:
356 Fakta om økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion
Rådgivning i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

133

126

133
133

126
126

261

224

151
49
200

134
43
177

§6
§6

61
61

47
47

§2

35

35

35
35

35
35

§4

§2
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Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Frøafgiftsfonden i alt
Aarhus Universitet i alt
Forskning og Forsøg:
357 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input
358 En ny spinatfrø-succes
359 Frøavl af græsmarksbælgplanter
Forskning og forsøg i alt

SEGES i alt
Rådgivning:
360 Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af
planteværnsmidler"
361 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input
362 En ny spinatfrø-succes
Rådgivning i alt

2.000

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

1.899

1.131

1.131

772
172
187
1.131

772
172
187
1131

869

768

317
392
160
869

317
338
113
768

§4
§4
§4

§2
§2
§2
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Kartoffelafgiftsfonden i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

1.100

1.087

470

470

Forskning og forsøg:
363 Betydning af delt gødskning, bladgødskning og kamform
364 Afprøvning af sorter til økologisk produktion af spisekartartofler
365 Udbyttemåling på markniveau, del af præcisionsjordbrug
Forskning og Forsøg i alt

152
99
102
353

152
99
102
353

§4
§4
§4

Rådgivning:
366 Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
Rådgivning i alt

117
117

117
117

§2

353

340

205
148
353

194
146
340

219

219

219
219

219
219

58

58

58
58

58 §6
58

SEGES P/S i alt

Landbrugets Kartoffelfond i alt
Forskning og forsøg:
367 Forædling for Mop-top og Rattleresistens
368 Kortlægning og udnyttelse af en markør for resistens mod
Forskning og forsøg i alt

KMC i alt
Forskning og forsøg:
369 Melsortsforsøg - afprøvning af sorter til anvendelse til
Forskning og forsøg i alt

Kold College i alt
Afsætningsfremme:
370 Kartoffelprisen og Kartoffelfestival
Afsætningsfremme i alt

§4
§4

§4
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Sukkerroeafgiftsfonden i alt

371
372
373
374
375
376
377

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

575

575

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning i alt

575

575

Forskning og forsøg:
Vækst og kulturteknik
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug - 2016
Gødningsforsøg
Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider
Forsøg med sorter
Forskning og forsøg i alt

189
169
61
54
40
39
23
575

189
169
61
54
40
39
23
575

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
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Fåreafgiftsfonden i alt

Ændringsbudget 2016
(ej revideret)

Regnskab
2016

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

525

428

107

107

107
107

107
107

163

85

74
40
114

72
0
72

§3
§2

49
49

13
13

§4

112

112

Uddannelse:
382 Moderne teknik i naturpleje med får
Uddannelse i alt

112
112

112
112

Sydvestjyske Fåreavlere i alt

61

59

Forskning og forsøg:
383 Undersøge effekten af alternative midler i forhold til medicin
Forskning og forsøg i alt

61
61

59
59

Danske Slagtermestres Markedsføringsselskab i alt

30

24

30
30

24
24

28

25

28
28

25
25

24

16

24
24

16
16

Københavns Universitet i alt
Forskning og forsøg:
378 Betydning af ernæring i det føtale liv for fårs produktivitet
Forskning og forsøg i alt
Dansk Fåreavl i alt
Rådgivning:
379 Dyrlægerådgivning
380 Danske fåreavlerforeningers portal og hjemmeside
Rådgivning i alt
Produktudvikling:
381 Aktiv anvendelse af avlsredskaberne kåring og scanning
Produktudvikling i alt
Sheep & Goat Consult i alt

Rådgivning:
384 Videndeling og administration af fødevare- og veterinærlovgivning
Rådgivning i alt
Henning Nielsen i alt
Afsætningsfremme:
385 Markedsføring af får ved Landsskuets fåreudstilling
Afsætningsfremme i alt
Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt
Kontrol:
386 Tilsyn med prisrapportering af lam til EU
Kontrol i alt

§4

§2

§4

§2

§6

ej statsstøtte
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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
Revison
Advokat
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
Generel fondsadministration
V. Administration i alt
VI. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

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

44.184
232.800
895
-134
277.745

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

37.865
110.160
13
52.002
3.830
12.646
4.000
1.828
6.892
0

49.043

42.543

23.902

24.051

24.777

204.210

226.322

226.061

214.673

254.013

56
0
454
0
9
0
250
463

56
138
188
0
2
0
190

76
76
305
0
2
0
459

110
31
269
0
77
0
346

101
338
397
0
78
0
914

204.673

226.512

226.520

215.019

254.927

5.915

11.897

19.253

44.325

22.818

2,89

5,25

8,50

20,61

8,95
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Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

VII. Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
SEGES / Videncentret for Landbrug
Svineafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden
Pelsdyrafgiftsfonden
Økologisk Landsforening
Københavns Universitet
Udvalget vedr prioritering af særlige indsatser,
SEGES
Landbrug & Fødevarer
Kvægafgiftsfonden
Fjerkræafgiftsfonden
Aarhus Universitet
Madkulturen
Frøafgiftsfonden
Forbrugerrådet
Kartoffelafgiftsfonden
Mejeriforeningen
Danmarks Tekniske Universitet
Sukkerroeafgiftsfonden
Bæredygtig Landbrug
Foreningen MAD
Fåreafgiftsfonden
Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Danmarks Biavlerforening
Kødbranchens Fællesråd
Teknologisk Institut, AgroTech
Smag på landskabet
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Københavns Madhus
Documentary.dk
3f Den Grønne Gruppe
Det Økologiske Råd
Tænketanken CONCITO
VII. I alt

79.848
57.958
18.945
12.809
10.254
-

82.594
56.470
30.012
15.289
10.438
-

83.861
55.754
25.177
12.982
12.439
-

77.780
56.139
20.987
11.257
10.917
-

97.005
60.546
19.749
13.000
13.252
4.009

8.000
2.234
6.124
1.709
1.763
1.010
544
0
99
300
1.916
75
103
519
204.210

8.000
7.905
7.000
1.800
1.812
1.100
575
0
525
350
1.829
400
125
98
0
226.322

7.937
7.996
6.632
6.105
1.800
1.597
1.100
575
0
451
383
325
947
226.061

9.899
7.864
5.421
5.649
2.000
1.670
1.907
1.018
575
450
0
403
377
360
214.673

9.628
9.889
6.431
6.092
2.512
1.498
1.899
1.966
1.087
794
708
575
630
462
428
499
425
364
247
131
100
87
254.013
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Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Note 1. Mere viden i arbejde - bedre bundlinje hos landmanden
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at forbedre landmandens indtjening og likviditet via gennemførelse af videnspredningsaktiviteter med hurtig og målrettet effekt.
Projektets aktiviteter:
Det er vigtigt at sikre hurtig udbredelse af viden og værktøjer, der kan forbedre den enkelte landmands
bundlinje. På den baggrund blev der blandt andet, inden for de forskellige fagområder, etableret et eller
flere rejsehold, der var et samarbejde mellem eksperter, som havde til formål at sikre, at rådgivningen på et
specifikt område havde det højeste niveau og byggede på den nyeste viden.
For at sikre den størst mulige effekt af aktiviteterne var der generelt fokus på at understøtte helhedsorienterede og tværfaglige tiltag. Det betyder, at aktiviteterne blev koordineret på tværs af fagområderne, så der
blev opnået synergi mellem de enkelte indsatser.
Der blev gennemført nedenstående aktiviteter i projektet.
AP 1 Nøgletalsrapporter, ekspertrådgivning og rejsehold inden for kvægområdet
Formålet med denne arbejdspakke var at løfte økonomisk pressede kvægbrugers bundlinje på kort sigt.
SEGES, Kvæg tilbød ekspertbistand som støtte til landmanden og den lokale kvæg- og økonomirådgivning.
Den planlagte aktivitet med fokus på ekspertbistand i forhold til nøgletal og nøgletalsrapporter på konkrete
bedrifter var der ikke den forventede efterspørgsel efter. I stedet blev der fokuseret på et enkelt nøgletal
”Tørstofprocent i græsensilage”, hvor der bl.a. indgik et udredningsarbejde, som indeholdt både en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af optimal/ikke optimal tørstofprocent i græsensilage, samt en beskrivelse af, hvordan det er muligt at ramme det korrekte tørstofindhold i græsensilagen.
SEGES, Kvæg gennemførte desuden ekspertsparring eller second opinion på udpegede forbedringsområder i samarbejde med kvægbrugere og lokale rådgivere. I denne aktivitet var der fokus på goldkøer. Derudover blev der gennemført en lang række møder i erfa-grupper, hvor eksperter fra SEGES formidlede viden
vedrørende: Staldindretning, grovfoder, klovlidelser og krydsningsavlsprogrammer.
AP 2 Rejsehold og faglige aktiviteter inden for svineproduktionen
Formålet med denne aktivitet var at iværksætte aktiviteter, som på kort sigt medvirkede til at forbedre indtjeningen hos svineproducenterne. Der var fokus på aktiviteter, som gjorde den nyeste viden aktiv på staldgangen hos svineproducenterne, så produktionen blev optimeret og økonomien forbedret.
Der blev afholdt en række temamøder inden for fokusområderne: Pattegriseoverlevelse, holdbarhed af søer
samt reduceret foderforbrug hos slagtesvin.
Der blev etableret ekspertrejsehold, som deltog på møder for erfagrupper, hos svineproducenter samt
landmandsmøder i øvrigt. Eksperterne bidrog til at få viden udbredt og implementeret hos de producenter,
der har deltaget med henblik på at styrke producenternes bundlinje. Der var blandt andet fokus på følgende
emner: Fodring af polte, kuldstørrelse, luftvejslidelser, optimal vådfodring, klima og ventilation, faringsprocent, reproduktion, fodring af søer, vaccinationer samt diegivningsnormer.
Der blev desuden gennemført en række second opinion-forløb hos svineproducenter, hvor eksterne rådgivere/eksperter gav en second opinion på det arbejde, som udføres af de rådgivere og dyrlæger, der normalt
kommer i besætningen.
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AP 3 Rejsehold og faglige aktiviteter inden for planteproduktionen og miljøområdet
Inden for planteproduktionen og miljøområdet blev der etableret et rejsehold med produktionsøkonomi som
et fast omdrejningspunkt, suppleret af plante- og miljøfaglige specialister afhængigt af lokalitet og fokusområde hos landmændene. Nedenfor er anført de aktiviteter, som blev gennemført af Rejseholdet.
Der blev udarbejdet en række inspirationsark indenfor områderne: Lejesæd i vintersæd, sprøjtninger, herbicidresistens, udnyttelse af svinegylle samt informationer fra satellitbilleder. Inspirationsarkene fungerede
som afklaring/inspiration til faglige problemstillinger for landmænd og rådgivere indenfor et givent område.
Desuden blev der beskrevet en metode til udtræk og beregning af et udbytteindeks for en given afgrøde i
en given planteproduktion. Idéen med dette nøgletal var at vurdere, om bedriften over tid bliver ved med at
opnå udbytter i samme forhold til landsniveauet, eller om der f.eks. sker en afbøjning efter skifte til reduceret jordbearbejdning.
Eksperter fra SEGES deltog i en række møder med landmænd og rådgivere med særligt fokus på betydningen af landbrugsbedriftens arrondering samt maskin- og transportomkostninger. Herunder blev præsenteret en model til beregning af et groft estimat over nettotid og -omkostninger til transport mellem lagre og
markmidte.
Der var i projektet særlig fokus på anvendelsen af forskellige produktionsøkonomiske værktøjer f.eks. Business Check og økonomien ved forpagtning af jord.
AP 4 Rejsehold og faglige aktiviteter inden for det økologiske område
Der blev i projektet etableret et økologisk rejsehold af eksperter, der i samarbejde med lokale rådgivere
vurderede det enkelte lokalområdes muligheder for at fokusere på omlægning til økologi. På den baggrund
blev der gennemført en række møder rundt i landet. Derudover var der fokus på mulighederne for at optimere den økologiske planteproduktion i sammenhæng med fjerkræproduktion samt svineproduktion.
Der blev endvidere foretaget en analyse af de behov som udestår og skaber barrierer for implementering af
tværfaglige rådgivningsværktøjer til økologiske mælkeproducenter.
Der blev i projektet afholdt en workshop om kommunikation og afsætning af biodynamisk landbrugsproduktion for blandt andre nye biodynamiske producenter.
Endelig blev der udarbejdet et faktaark vedr. hestehold på den økologiske bedrift.
AP 5 Rejsehold og faglige aktiviteter inden for økonomi og ledelse
Formålet med disse aktiviteter var at sikre en optimal anvendelse af de økonomiske analyseværktøjer, der
gør det muligt hurtigt at identificere forbedringspotentialer på den enkelte bedrift, så der kan udpeges indsatsområder, opstilles mål for disse og udarbejdes handlingsplaner.
Der blev etableret et rejsehold af eksperter inden for økonomi og ledelse, der har bistået med ekspertbistand til landmanden og de lokale rådgivere.
Der blev gennemført aktiviteter overfor landmænd med fokus på dynamisk beregning af en fremstillingspris
på smågrise i forbindelse med kortperiodiske opgørelser. Over for mælkeproducenterne var der fokus på
fremstillingspris og videndeling i forbindelse med grovfoderproduktionen og kapacitetsomkostningerne generelt.
Med særligt fokus på planteproduktionen blev der gennemført en aktivitet med særlig opmærksomhed for
gennemførelse af jordfordeling med det mål at forbedre bedrifternes arrondering.
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Vedrørende udpegning af uudnyttede potentialer og udfordringer på landbrugsbedrifterne var der fokus på
mulighederne omkring en optimering af landmændenes handelsadfærd samt formue- og finansieringsforhold. Ligesom der blev udarbejdet en skitse til en generel udpegning af landbrugenes potentiale for forbedret indtjening.
Der blev også gennemført aktiviteter overfor landmænd vedr. styrkelse af virksomhedsledelsen. Dette med
fokus på forandringsledelse, ledelse på staldgangen samt gårdkurser for landmandsægteparret.
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Bedre sygdomsforståelse
- Et øget vidensniveau hos landmænd vedr. ledelses- og produktionsmæssige forhold
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer i projektet:
- Der er deltaget i mere end 10 erfa-grupper eller lignende arrangementer med fokus på kvægbedrifter.
- Eksperter har deltaget i besøg på bedrifter og i erfa-grupper, med fokus på svinebedrifter.
- Der er leveret second opinion på rådgivning i en række svineproduktioner.
- Der er afholdt temadage/workshops for svineproducenter.
- Der er gennemført rejseholdsaktiviteter med en bred vifte af produktionsøkonomisk, plantefaglig og miljømæssig ekspertviden.
- Der er udarbejdet et notat, der beskriver en GIS-baseret analysemetode til identificering af bedrifter med
store transportafstande.
- Der er udarbejdet inspirationsark, der anviser let anvendelige metoder til produktionsøkonomiske forbedringer inden for planteproduktion og miljøområdet.
- Der er gennemført rejseholdsaktiviteter, som på svine- og planteavlsbedrifter identificerer de områder,
hvor der på kort sigt kan hentes de største økonomiske forbedringer.
- Eksperter har sikret, at ny viden og erfaringer inden for tværfaglig økologirådgivning på kvægområdet
viderebringes til landmænd og rådgivere.
- Rejsehold har deltaget i etableringen af netværk for landmænd, der har besluttet at omlægge til økologi.
- Der er afholdt en workshop vedr. biodynamisk landbrug.
- Der er udført ekspertsparring inden for økonomi og ledelse til mere end 10 bedrifter, med særlig fokus på
grovfoderproduktion.
- Der er deltaget i mere end 4 erfa-grupper eller lignende arrangementer.
- Der er udarbejdet mindst 10 analyser til identifikation af landmænd med samme forbedringspotentiale,
med fokus på uudnyttede potentialer og udfordringer omkring formue og finansieringsforhold.
Brugerrettede effekter:
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Der er med projektet iværksat en proces, hvor en forholdsvis lille gruppe at specialister og eksperter har
igangsat aktiviteter, der har understøttet en hurtig og effektiv videnspredning til landmændene og deres
rådgivere. Dette har betydet, at der hurtigt kunne igangsættes handling og opnås en effekt på den enkelte
bedrift.
Det forventes, at landmændene får et mærkbart økonomisk udbytte af den viden, som de har modtaget.
Endvidere forventes det, at de deltagende rådgivere og rådgivningsvirksomhederne er blevet inspireret af
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de nye måder at rådgive og involvere landmændene på, så der frembringes varige ændringer.
Projektets aktiviteter har bl.a. bidraget til, at landmændene har fået øget deres viden indenfor det sundhedsfaglige område i husdyrproduktionen. Desuden har projektet skabt et øget fokus på håndteringen af
kapacitetsomkostninger, herunder maskinomkostninger. Derudover har der været fokus på aktiviteter, der
har øget landmandens beslutningskompetencer indenfor handelsområdet og det ledelsesmæssige område.
Samlet set vurderes det, at aktiviteterne i projektet har bidraget til at forbedre landmændenes bundlinje.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
En stor del af projektets aktiviteter har omhandlet formidling af viden vedr. sundhed og forbedring af de
produktionsmæssige vilkår i husdyrproduktionen både overfor svine- og mælkeproducenter. Derfor forventes projektet at have skabt et grundlag for forbedret sundhed og sygdomshåndtering i landbruget.
Derudover har der været stor fokus på landmandens forudsætninger for at etablere et bedre grundlag for
kommende beslutninger på taktisk og strategisk niveau, f.eks. indenfor investeringer i jord, køb og salg af
korn samt ledelse. Derved har projektet skabt en bedre rentabilitet og konkurrenceevne i landbrugserhvervet samt mulighed for at fastholde og forbedre udnyttelsen af den nuværende produktion.
Samlet set vil ovenstående have en positiv effekt for samfundet som helhed.
Note 2. Økonomiske analyser - Få inspiration til handling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at inspirere landmanden til fuldt ud at forløse potentialet for at forbedre de økonomiske resultater gennem en række økonomiske analyser og komparative studier, som kan informere og
inspirere på områder, hvor landmanden selv kan påvirke resultatet. Derved kan landmanden sikres bedre
mulighed for både at udvikle virksomheden og for at overleve i et reguleret og konkurrenceudsat erhverv,
hvor væsentlige prisrelationer tilmed er markedsbestemte.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Business Check, benchmarking og øvrige analyser som beslutningsgrundlag for den enkelte landmand.
1.1 Business Check
• Udarbejdelsen af analyserne i Business Check bygger på validerede driftsgrensresultater i økonomidatabasen. Resultaterne af de foreløbige driftsgrenanalyser i databasen blev offentliggjort marts 2016. Disse
blev opdateret juni 2016. Endelige driftsgrensresultater blev offentliggjort oktober 2016. Driftsgrensresultater er vist både som gennemsnitstal og som bedste tredjedel. Der er vist driftsgrensresultater for malkekvæg, slagtekalve, grovfoder, sohold, slagtesvin, salgsafgrøder, mink og kyllinger. Ved de større produktioner er data desuden inddelt og offentliggjort efter staldsystemer, jordbonitet osv. Der er bearbejdet og offentliggjort data for forskellige økologiske produktioner.
• På baggrund af driftsgrenanalyser, er der udarbejdet Business Check for driftsgrenene malkekvæg inkl.
grovfoder, planteproduktion – begge både konventionel og økologisk produktion, slagtekalve, svin, slagte-
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kyllinger, rugeægsproduktion samt økologisk æg- og burægproduktion. Opgørelserne er differentieret efter
produktionssystem, dyrerace, sædskifte og driftsform (konventionel/økologisk) i Business Check. Resultaterne fra de aktuelle driftsgrene er publiceret i hæfteform, som landmanden kan anvende til at sammenligne
opnåede resultater i egne driftsgrene med andre konkrete bedrifters resultater. For de fleste driftsgrene er
der endvidere udarbejdet en fraktilanalyse, som giver landmanden og rådgiverne et hurtigt overblik over,
hvor bedriften har henholdsvis stærk konkurrenceevne og stort forbedringspotentiale på en række udvalgte
produktionstekniske og økonomiske faktorer.
• Landmænd og rådgivere er via en række artikler informeret om brug af Business Check og fraktilanalyser.
Der er blandt andet anvendt eksempler på konkrete landmænds anvendelse af Business Check og fraktilanalyser for at skabe inspiration til dette hos en bredere skare af landmænd.
• Der er afholdt et webinar for landmænd og rådgivere om brugen af Business Check-værktøjerne, herunder hæfter, fraktilanalyser og regneark.
• Der er udarbejdet en video med en landmand, der fortæller om udbyttet ved at anvende fraktilanalysen til
inspiration for andre landmænd og rådgivere.
• Der er afholdt møder med en række af landmændenes primære rådgivere med henblik på dels øget og
forbedret anvendelse af Business Check værktøjerne, dels styrket dialog med landmændene, herunder
udpegning af indsatsområder.
1.2 Benchmarking af svineproduktion
• På baggrund af en analyse af produktivitetstal fra effektivitetskontrollen i 2015 (DLBR SvineIT og AgroSoft) og omkostninger fra Business Check Svin 2015 er der beregnet de forventede normtal for omkostningerne i 2017 for såvel gennemsnittet og bedste tredjedel af svinebedrifterne. Omkostningerne er opdelt i
styk-, kontante kapacitets- og kapitalomkostninger og der er foretaget en korrektion for forventet genetisk
fremgang.
• Resultatet af fremskrivningen er publiceret i ”Notat nr. 1619: Normtal for omkostninger 2017”. Normtallene
kan bruges til sammenligning med bedriftens budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser, samt muligheder for forbedringer.
• I forbindelse med benchmark af økonomien på bedriftsniveau i dansk svineproduktion har projektmedarbejdere været involveret i og deltaget i Interpig-konference omkring benchmark og produktionsøkonomi. På
baggrund af betydelige mængder data fra hvert af de 17 medlemslande i Interpig-samarbejdet er der udarbejdet ”Rapport nr. 52. Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2015” med skitsering af de væsentlige
sammenligningspunkter for de svinefaglige økonomiske nøgletal opgjort pr. kg produceret kg svinekød i
hvert land. Herved opnås et stærkt overblik over dansk svinekøds konkurrenceposition til de stærkeste
konkurrenter på markedet.
1.3 Benchmarking på atypiske bedrifter.
• Der er udarbejdet notatet ”Benchmarking på atypisk bedrifter” der indeholder afsnit om såvel metode til
benchmarking på totaløkonomi som på driftsgrensniveau for forskellige ejer- og samarbejdsformer samt
selskabsformer.
1.4 Screening og planlægning af markbruget.
• For at sikre et godt fundament for, at den enkelte landmand og dennes rådgivere kan foretage screening
og planlægning i markbruget er der ajourført en række værktøjer med aktuelle niveauer for omkostninger,
udbytter og priser:
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• FMS (Foder-mark-system) - et planlægningsværktøj er opdateret. Det inkluderer opdatering af normer i
foderplanlægning for kvæg og svin.
• Regnearket "Økonomi i afgrøder og sædskifter" er opdateret med afgrødeudbytter, priser og omkostninger
fra Budgetkalkuler 1. kvartal 2016.
• Regnearket ''Din Bundlinje Mark 2015'‘ er opdateret til dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for
2015, der indgår i økonomidatabasen pr. 12. maj 2016. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking
af økonomi og udbytter i markbruget.
• Regnearket ''Økonomi ved forpagtning'' er opdateret med priser og omkostninger fra Budgetkalkuler 2.
kvartal 2016.
• Regneark ”Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse er opdateret med midler, doseringer, priser m.m.
1.5 Analyse og prognose af den fremtidige struktur og produktivitet i svineproduktionen, herunder fremskrivning af svineproduktionen.
• Der er på bagrund af oplysninger fra Danmarks Statistik, CHR-registret samt Flyttedatabasen Svin samt
egne beregninger lavet følgende analyser:
• Udviklingen i bedrifter med svin siden 1982, suppleret med handler ifølge Danmarks Statistik
• Udviklingen i bedrifternes specialiseringsgrad
• Analyse af søer pr. bedrift
• Leverede svin pr. bedrift 2009-2015
• Produktionsstørrelser for søer på lokalitetsniveau fra 2002-2015
• Leverede svin pr. lokalitet fra 2009-2015 til danske slagterier opgjort via Flyttedatabase
• Analyse af antal lokaliteter per svinebedrift
• Fremskrivning af antal svinebedrift i 2025.
• Analyserne og konklusionen er publiceret i ”Notat nr. 1630: Strukturudvikling i dansk svineproduktion i
2016”.
1.6 Early warning-model til konkurser og tvangsauktioner.
• Med henblik på at afdække hvilke landbrug, der er i fare for at gå konkurs, er der lavet en prototype på en
bankruptcy model, der kan beregne konkurssandsynligheden for en given virksomhed og dermed give en
”early warning”, hvis virksomheden bevæger sig i en faretruende retning mod konkurs. Modellen bygger på
data fra Økonomidatabasen og inkluderer en lang række økonomiske data og nøgletal. Data og nøgletal er
testet for prædiktionsegenskaber i forhold til at forudsige en evt. konkurs op til fem år ud i fremtiden.
• Modellen og dens anvendelse blev præsenteret og demonstreret på SEGES’ Økonomikonference i september 2016 i indlægget, ”Kunsten at forudsige konkurser”.
AP 2 Rentable beslutninger og styr på kapacitetsomkostningerne.
2.1 Rentable beslutninger
• Der er gennemført en beskrivelse og analyse af investering i fremtidige malkesystemer. Udgangspunktet
er en case med 225 køer, der ønskes udvidet til 375 køer. Der blev opstillet tre scenarier til erstatning af de
nuværende tre malkerobotter: nyt malkecenter, fem nye robotter, to nye robotter sammen med de tre eksisterende. De tre scenarier er gennemgået med fordele og ulemper, herunder behov for kapital, løbende
driftsomkostninger, årlige nettoomkostninger, skatteforhold, mulighed for ydelsesstigning samt tidforbrug.
Analysen blev præsenteret og diskuteret på Kvæg Kongressen i februar 2016.
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• Der er gennemført en beregning hos to mælkeproducenter af investeringer i en sandvasker. Der er lavet
en beregning af indhold af tørstof, aske og organisk stof i gylle efter sandvaskning og tromleseparering
samt af gyllens biogasværdi. Herefter er der gennemført en investeringsberegning i programmet INVE og
der er udarbejdet en excel-model, hvor det er muligt at foretage følsomhedsberegninger. Beregningerne er
blevet publiceret i notatet ”Sandvasker til Kvæggylle”. I notatet er der link til regnearket til beregning af følsomheder.
• Der er gennemført analyser, som kan kvalificere beslutninger, der skal tages i forbindelse med dyrkning af
hestebønner, lagering af korn og ændret selvforsyning med korn på kvægbedrifter. Analyserne er præsenteret i artiklerne ”Risici ved dyrkning af og fodring med hestebønner”, ”Sammenligning af økonomi i metoder
til lagring af korn på kvægbrug” samt ”Økonomiske konsekvenser af ændret selvforsyning med korn på
kvægbedrifter”.
2.2 Maskininvesteringer – hvordan lægger landmanden en optimal investeringsstrategi, også i relation til
driftsfællesskaber.
• Der er beskrevet, hvordan en investeringsstrategi i forhold til maskiner skal håndteres, herunder at bedriftens overordnede strategi har betydning for de producerede mængder, kapacitetsbehov, arbejdstidsforbrug
etc. – og dermed for maskinparken. Der er redegjort for, hvilke steps en udarbejdelse af et beslutningsgrundlag ved gennemførsel af større investeringer kan tilrettelægges efter. Endvidere er der redegjort for,
hvordan maskinøkonomien kan beregnes, og hvordan beslutningen kan kvalificeres via sammenligningstal,
driftsgrensanalyser, investeringsberegninger- og plan, samt maskinanalyse både ved egen anvendelse og
ved anvendelser i fællesskaber.
• Beskrivelsen er offentliggjort i artiklen ”Maskininvesteringer – husk strategien”.
2.3 Sammenhængen mellem investeringer og udvikling i produktivitet og omkostningseffektivitet.
• Ved at anvende data fra Økonomidatabasen, er der gennemført en analyse af de investeringer, der er
foretaget i jord, bygninger og maskiner i perioden fra 2006 til 2015 på kvæg- og svinebedrifter. Ved hjælp af
en lineær regressionsmodel er der analyseret, hvilken betydning investeringsniveauet har haft i forhold til
produktivitets- og effektivitetsniveau mellem heltidsbedrifter, inddelt efter investeringsniveau og produktionsgren.
• Analysen og dens konklusioner er publiceret i rapporten: ”Analyse af investeringer i jord, bygninger og
maskiner i perioden fra 2006 til 2015 på kvæg- og svinebedrifter”.
2.4 Kapacitetsomkostninger på svinebedrifter.
• På basis af Business Check, Svin 2013, 2014 og 2015 er foretaget analyse af svinebesætningernes produktionsomkostninger. Analysen er foretaget for henholdsvis smågriseproducenter med mere end 200 årssøer og slagtesvineproducenter med mere end 2.000 producerede slagtesvin pr. år. Begge grupper er opdelt i en klassisk kvadratanalyse baseret på stykomkostninger og kapacitetsomkostninger pr. gris. Blandt
dem, der har både lave stykomkostninger og lave kapacitetsomkostninger i alle tre år, er der foretaget interviews for at beskrive hvilke styringsværktøjer, beslutningsprocesser eller andre tiltag der gør sig gældende på disse bedrifter.
• Analysen er publiceret i ”Notat nr. 1633: Kapacitetsomkostninger på svinebedrifter”.
2.5 Viden om forsikringer
• I forbindelse med at fremskaffe mere viden om forsikringsomkostninger på landbrugsbedrifter er der indhentet viden vedrørende policer og forsikringsaftaler mellem landmænd og forsikringsselskaber. Der er via
forsikringsmægleren indhentet viden om, hvilke parametre forsikringspræmien typisk er påvirket af, set ud
fra en forsikringsrådgivers erfaringer. Der er indhentet informationer om, hvilke forhold der indgår i forbindelse med, at et forsikringsselskab skal prisfastsætte deres tilbud.
• Ud fra regnskabsdata for perioden 2011 – 2015 er omkostninger til forsikringer analyseret. Der er foretaget en deskriptivanalyse over forsikringspræmiens niveau i forhold til andre omkostninger samt udviklingen i
de gennemsnitlige forsikringspræmier over perioden for de forskellige driftsgrene. Der er lagt særlig vægt
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på at beskrive spredningen i forsikringspræmien mellem landbrug, der på mange parametre minder om
hinanden.
• Via regressionsanalyser er der analyseret på, hvilke forklarende variable der er dominerende, når spredningen i forsikringspræmien skal forklares. Herunder er der lagt vægt på, om der er forklarende variable
som kan videreformidles til brugere, således at det er muligt at foretage konkrete analyser af forsikringspræmie i forhold til de forklarende variable.
• Analysen er publiceret i ”Notat om analyse af landmandens omkostninger til forsikring” og rapporten ”Forsikringsanalyse”.
Genbevilling: Hvad gør de bedste slagtesvineproducenter.
• På baggrund af Business Check data for slagtesvineproducenter for 2015 er der foretaget analyser af,
hvem der har de bedste økonomiske resultater i gruppen af producenter med over 10.000 producerede
slagtesvin årligt.
• Ved at opstille en klassisk kvadrantanalyse baseret på fremstillingsprisen og opnået afregningspris pr. kg
produceret svinekød er producenterne blevet inddelt i fire grupper, hvoraf gruppen med stærk konkurrenceevne er blevet analyseret yderligere.
• Ti af producenterne er indgået i det videre analysearbejde via besøg på ejendommene, hvor der er foretaget interviews med henblik på at afdække, hvad producenterne gør både teknisk, styringsmæssigt og
strategisk for at opnå de gode økonomiske resultater. Interviews er foretaget med den forudsætning at resultaterne skal kunne videreformidles til inspiration for andre producenter.
• Resultaterne af analyser og interview er formidlet via ”Notat nr. 1627: Identifikation af de bedste slagtesvineproducenter” og ”Notat nr. 1634: Økonomisk succes – stabilt og simpelt”, samt via foredragene ”Hvad
gør de bedste slagtesvineproducenter” på Faglig nyt (forum for rådgiver, dyrlæger og firmafolk) samt ”Produktion af vækstdyr - hvad gør de bedste?” på Svinekongressen 2016 og artiklen ”Sådan gøres slagtesvineproduktion til en god forretning” til fagmagasinet SVIN.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Formidlet resultater og konklusioner fra økonomiske analyser via artikler, notater, rapporter og foredrag.
Uddybning resultater/leverencer
• Hæfterne ”Business Check Kvæg 2015”, ”Business Check planteproduktion 2015”, ”Business Check Slagtekalve 2015”, “Business Check Slagtekyllinger og Rugeæg 2015” samt de bagvedliggende driftsgrensanalyser.
• Artiklerne ”Business Check er et godt styreredskab og kommunikationsmiddel”, ”Der går sport i at komme
over i det grønne felt”, ”Der skal fokus på maskinomkostningerne”, ”Fremstillingsprisen er altafgørende for
et godt resultat” og ”Der skal hele tiden arbejdes på at optimere bedriften” samt videoen ”Fraktilanalysen
giver motivation og blod på tanden”.
• ”Notat nr. 1619: Normtal for omkostninger 2017” og ”Rapport nr. 52 Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2015” til brug ved bechmark i svineproduktionen.
• Notatet ”Benchmarking på atypisk bedrifter”.
• Værktøjerne ”FMS”; ”Økonomi i afgrøder og sædskifter", ''Din Bundlinje Mark 2015'‘, ''Økonomi ved forpagtning'' og ”Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse” er opdateret.
• ”Notat nr. 1630: Strukturudvikling i dansk svineproduktion i 2016”.
• Notatet ”Konkursmodeller for de danske landbrugserhverv” samt dias fra konferenceindlægget ”Kunsten
at forudsige konkurser” - til brug ved Early Warning.
• Dias og bilag fra kongresindlægget ”Vælg det rigtig malkesystem”, Notatet ”Sandvasker fra Stjernholm
A/S” samt regneark til beregning af følsomheder og artiklerne ”Risici ved dyrkning af og fodring med hestebønner”, ”Sammenligning af økonomi i metoder til lagring af korn på kvægbrug” samt ”Økonomiske konsekvenser af ændret selvforsyning med korn på kvægbedrifter”.
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• Artiklen ”Maskininvesteringer – husk strategien”.
• Rapporten: ”Analyse af investeringer i jord, bygninger og maskiner i perioden fra 2006 til 2015 på kvægog svinebedrifter”.
• ”Notat nr. 1633: Kapacitetsomkostninger på svinebedrifter”.
• ”Notat vedr. landmandens forsikringer” og rapporten ”Forsikringsanalyse”.
• ”Notat nr. 1627: Identifikation af de bedste slagtesvineproducenter” og ”Notat nr. 1634: Økonomisk succes
– stabilt og simpelt”, dias fra foredragene ”Hvad gør de bedste slagtesvineproducenter” og ”Produktion af
vækstdyr - hvad gør de bedste?” samt artiklen ”Sådan gøres slagtesvineproduktion til en god forretning”.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Den enkelte landmand og dennes rådgivere har via projektet fået hurtigere og lettere adgang til produktionsøkonomiske informationer, herunder analyser, beregninger og vurderinger samt 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.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets leverancer giver den enkelte landmand et bedre grundlag for både at vurdere indsatområderne
på bedriften og de strategiske og økonomiske potentialer i virksomheden, samt viden der motiverer ham til
en adfærd og de beslutninger, der kan forbedre det økonomiske resultat. Effekten bliver dermed at den
danske landbrugsproduktion fortsat bliver udbygget og udviklet. Større økonomisk råderum i primærproduktionen vil forbedre landmændenes handlemuligheder og konkurrenceevne, hvilket vil have afsmittende virkning på eksporten og muligheden for at fastholde arbejdspladser i erhvervet. Samlet set vil det komme erhvervet og samfundet til gode.
Note 3. Kortlægning af økonomiske og finansielle potentialer i landbruget
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at inspirere og motivere den enkelte landmand til fremadrettet at træffe optimale
økonomiske beslutninger ved, gennem en række økonomiske og finansielle analyser, at gøre landmanden
bevidst om historiske udviklingstendenser og fremtidige perspektiver inden for økonomi og finansielle forhold.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Finansielle omkostninger og udfordringer i landbruget.
1.1 Kortlægning af bidragssatser og rentemarginaler.
• Der er gennemført en deskriptiv analyse af de bidragssatser landmændene betaler til realkreditinstitutter-
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ne. Analysen indeholder niveauer for spredning på landbruget som helhed og for de største driftsgrene.
• Tillige er der ud fra data i økonomidatabasen foretaget statistiske tests for at afdække, i hvilken udstrækning en række økonomiske karakteristika kan forklare bidragssatserne, og danne baggrund for beregning af
indikative bidragssatser. Som supplement til den deskriptive analyse er der foretaget en bidragsanalyse af
ændringernes størrelse og retning.
• Resultatet af analysen er beskrevet i notatet ”Ændring i bidragssatser fra 2014 til 2015” og der er i notatet
”Udnyt R ved behandling og analysering af landbrugsdata” redegjort for, hvordan der kan ske en løbende
opdatering - bl.a. kortlægning af bidragssatser og rentemarginaler - ved at benytte R kodning.
1.2 Analyse af, hvilket gældsniveau landbruget maksimalt kan servicere.
Der er udarbejdet en analyse med
• en beregning af det gældsniveau, som landbrugsproduktionen skal forrente
• en beskrivelse af gældsfordelingen på landbrugsbedrifter
• et kvalificeret bud på udviklingen i gældsætningen i den nærmeste fremtid
• en beregning af rentebetalingsevnen ved forskellige variationer af afdragskrav, strukturinvesteringer, renteændringer og ændringer i kapitalværdien
• en beregning af en rentenulpunktskurve for alternative niveauer for den gennemsnitlige finansieringsrente.
• Resultaterne af analysen er publiceret i notatet ”Hvor meget gæld kan landbruget servicere på sigt”. Analysen kan anvendes af den enkelte landmand og dennes rådgivere til at vurdere gældssituationen på egen
bedrift og i forhold til egne beslutninger.
1.3 Krav til finansielt beredskab på baggrund af højere markedsvolatilitet.
• Der er udarbejdet to notater omkring likviditetsberedskab. Notatet ”Landmandens finansielle beredskab”
beskriver, hvilke udfordringer landmandens har i forhold til det finansielle beredskab og giver anbefalinger til
en adfærd, som kan sikre et hensigtsmæssigt niveau for beredskabet i forhold til at afdække markeds- og
kreditrisikoen i et marked med høj volatilitet. Notatet ”Anvendelse af Value at Risk indenfor landbrug” definerer Value at Risk som det maksimale beløb, man med en given sandsynlighed risikerer at tabe for en
given periode og belyser, hvordan Value at Risk kan benyttes i landbrugsmæssig sammenhæng ud fra
case-eksempler for såvel mælke- som svineproduktionen. Endelig opsummeres fordele og ulemper i anvendelsen af Value at Risk som risikomål.
1.4 Analyse af mobiliteten i landbruget i forhold til indtjening, gæld og kreditmuligheder.
• Der er tilrettelagt og gennemført en analyse af to af de mest afgørende økonomiske variabler for en landmand i forhold til dennes kreditmuligheder - soliditet og likviditet. Analysen bygger på langsigtede økonomiske forudsætninger for priser, renter, investeringer, udbytter, skatter mv., således at det er muligt at forholde sig til en bedrifts eller en portefølje af bedrifters underliggende økonomiske styrke. Disse forudsætninger
anvendes bagudrettet, således at det er muligt at forholde sig til udviklingstendenser over en årrække. Analysen er tilrettelagt så den dækker såvel hele landbrugets økonomiske tilstand som landbrugsvirksomheder
opdelt på driftsgrene, geografi, størrelse, aktiv- og gældsniveauer, bank-/realkreditforbindelse, produktionsanlæg samt udviklingen i denne opdeling. Som supplement til en analyse, der bygger på bogførte værdier,
er der tillige lavet en analyse, der læner sig op ad forudsætninger formuleret af Finanstilsynet. Det giver en
endnu tættere kobling til landbrugsvirksomheders kreditmuligheder. I forhold til bevægelserne over årene
giver de to analyser mulighed for at tolke på mønstre og årsager til bevægelser for både enkeltvirksomheder og porteføljer af landbrugsvirksomheder, hvorved der kan udledes forskellige tolkninger.
• Resultaterne fra analysen af mobiliteten i landbruget er blevet præsenteret på 11 møder for landmænd, i
rådgivningsvirksomheder og for banker. Præsentationen foreligger i diasform som ”Landbrugets økonomiske holdbarhed”.
AP 2 Optimering af ressourceudnyttelsen.
2.1 Beregning af værdien af husdyrgødning reguleret for omkostninger til udbringning samt fosfor- og kaliumniveau.
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• På baggrund af data fra regnskaber og gødningsplaner er værdien af husdyrgødning beregnet. Beregningerne er lavet for konventionelle bedrifter. Værdien af gødningen er reguleret for omkostninger til udbringning samt fosfor- og kaliumniveau. For økologiske bedrifter er der væsentligt større forskel mellem næringsstofforsyning og tilgængelige substitutter i form af indkøbte gødningstyper. Derfor har det vist sig ikke
at være muligt at anvende samme beregningsmetode for økologiske bedrifter. I en artikel er der redegjort
for, hvordan man ved hjælp af informationer fra gødningsregnskabet kan beregne værdien af husdyrgødningen.
• Resultaterne af analysen er beskrevet og publiceret i artiklen ”Stor forskel i udnyttet værdi af husdyrgødning”.
2.2 Beregning af halmværdi, herunder alternativ nedmuldning.
• Der er udarbejdet analyser af halmens værdi ud fra økonomiske data. Værdien af halm er beregnet under
forskellige typer anvendelse. Der er sat tal på betydningen af at få fastsat den rigtige værdi af halm, når
landmand og rådgiver skal planlægge og vurdere resultaterne i stald og mark.
• Resultaterne af analysen er formidlet i artiklen ” Værdi af halm til intern overførsel eller nedmuldning”.
AP 3 Bedrifternes økonomiske situation
3.1 Pris- og indkomstprognoser
•Der er udarbejdet prognoser for driftsgrene – kvæg, svin og planter – og hele sektorens indkomster d. 20.
januar, 20. maj og 15.september. Januar prognosen er justeret på baggrund af udvikling i mælkeprisen. I
forbindelse med offentliggørelse af prognoserne er der afholdt webinars for rådgivere i landbruget og finansieringsinstitutter.
• Prognoserne er bl.a. suppleret med markedsvurderinger, scenarier og følsomhedsanalyser. Prognosemodellerne er endvidere blevet effektiviseret og nuanceret med f.eks. nulpunktspriser, nye økonomiske
nøgletal og gruppeopdelinger samt integreret på tværs af de store driftsgrene, ligesom der er suppleret med
et anslåede ”normalår” for input- og outputpriser.
• Der er to gange i løbet af året indhentet data om landmændenes aktuelle forventninger til produktion, investeringer og indkomst. Dataene er analyseret og resultaterne af analyserne er udgivet i notatet ”Landmandsbarometer: Landmændene forventer kraftigt øget produktion i 2016 og 2017” i maj og notatet ”Landmandsbarometer: Landmændene har meget positive forventninger til 2017” i december.
• De tekniske forudsætninger, priser, omkostninger og beskrivelser af formål, anvendelse og indhold af
budgetkalkuler er opdateret. Budgetkalkulerne omfatter salgsafgrødekalkuler, grovfoderkalkuler, kvægkalkuler, svinekalkuler og fjerkrækalkuler. Alle dækker både konventionel og økologisk produktion. Der er
ligeledes beskrevet en række særlige forhold ved hvert kalkuleområde. Der har været særligt fokus på at
opdatere afgrødekalkulerne med nye udbytteniveauer som følge af mulighed for øget gødningstildeling jf.
Landsbrugspakken, som blev vedtaget i folketinget i december 2016. Budgetkalkulerne bliver endvidere
verificeret med jævne mellemrum for at sikre høj kvalitet i forudsætningerne, og i 2016 stod de konventionelle svinekalkuler for tur. Verifikationen gav ikke anledning til ændringer i kalkulerne. Til brug i blandt andet
udarbejdelse af budgetter er der udarbejdet et notat, der indeholder vejledende interne grovfoderpriser, der
kan bruges til inspiration til priser, der budgetteres med i de kommende år.
• Som supplement til prognoserne for svineproduktionen er der gennemført tre beregninger af rentabiliteten
i svineproduktionen. Beregningerne er foretaget for de tre produktionsgrupper; Integreret produktion, Slagtesvineproduktion og Smågriseproduktion med 30 kg – dels for gennemsnittet og dels for de bedste 25 pct.
Beregningerne viser rentabiliteten over årene samt en fremskrivning af rentabiliteten mod 2017. Resultatet
af rentabiliteter er offentliggjort i de tre notater: ”Notat nr. 1602: Rentabilitet i dansk svineproduktion - januar
2016”, ”Notat nr. 1614: Temperaturmåling - dansk svineproduktion, juli 2016” og ”Notat nr. 1625: Temperaturmåling - dansk svineproduktion, september 2016”.
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3.2 Foreløbige regnskabsresultater
• I løbet af året er resultaterne fra de regnskaber, der på et given tidspunkt ligger i Økonomi-databasen
blevet bearbejdet og offentliggjort. Det er resultater for malkekvæg (konventionelle og økologiske), svineproduktion, planteavl samt det samlede heltidserhverv. De første foreløbige regnskabsresultater for 2015
blev offentliggjort ultimo februar 2016. I forbindelse med udarbejdelse af prognoser i maj og september
2016 indgik foreløbige regnskabsresultater som udgangspunkt for prognosearbejdet. Disse blev offentliggjort sammen med prognoseresultater jf. 3.1 ovenfor.
• Endelige regnskabsresultater 2015 blev offentliggjort november 2016. Disse er udarbejdet i samspil med
Danmarks Statistik, idet DST bidrager med data til vejning af de endelige resultater. I økonomidatabasen er
de endelige regnskabsresultater med vægte opbevaret til brug for analyser mv. Disse er udarbejdet for
såvel heltidsbrug som for deltidsbrug. Der er offentliggjort resultater for de forskellige driftsgrene samt størrelseskategorier. Væsentlige nøgletal er afstemt med DST’s data.
3.3 Produktionsøkonomipjecer
• Der er udarbejdet produktionsøkonomipjecer indenfor de tre produktionsgrene planteavl, kvæg og svin.
• Produktionsøkonomi, Planteavl 2016 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.
• Produktionsøkonomi, Kvæg 2016 indeholder følgende:
o Analyse af totaløkonomi for mælkeproducenter
o Business Check Kvæg 2015
o Analyse af udviklingen i dækningsbidrag – malkekøer med opdræt
o Analyse af ti års udvikling i mælkeproduktionen
o Temartiklerne: Driv din virksomhed lige så professionelt som du passer køer, Fremstillingsprisen på
mælk – et uundværligt nøgletal, Fokus på fremstillingsprisen.
• Produktionsøkonomi, Svin 2015 indeholder følgende:
o Analyse af produktionsøkonomi for smågriseproducenter
o Analyse af produktionsøkonomien for slagtesvineproducenter
o Analyse af produktionsøkonomien for integrerede producenter
o Analyse af ti års udvikling i svineproduktionen.
• Det er gennemført en vurdering af muligheden for at sikre tilstrækkelige valide data til at analysere produktionsøkonomien i fjerkræproduktionen. De fem produktionsformer indenfor ægproduktion – bur-, skrabe, frilands- og økologiske konsumæg samt rugeæg – kan ikke sammenlignes. Derfor blev vurderingen, at det
ikke er muligt at indsamle data i de mængder, der gør det muligt at lave analyser på et sikkert og validt
grundlag til publicering i en pjece. Vurdering i forhold til kyllingeproduktion – konventionel, økologisk, majsfodret m.m. – gav ligeledes som resultat, at der ikke er grundlag for udarbejdelse af en produktionsøkonomipjece for fjerkræ.
3.4 Aktuelle begivenheders påvirkning af resultater og prognoser.
• Konsekvensen af de reducerede kvælstofsnormer i Fødevare- og landbrugspakken på kapitalværdien er
blevet belyst i et notat. Udfasningen af de reducerede kvælstofnormer styrker isoleret set landmændenes
egenkapital og soliditet gennem en stigning i kapitalværdierne.
• Forløb omkring EU’s kriseforanstaltninger og betydningen af EU’s hjælpepakke til mælkeproducenterne er
gennemgået og beskrevet i en række artikler.
• Mælkeproducenterne blev i løbet af 2016 præsenteret for informationer om mælkeprisen og udviklingen
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på den internationale mælkebørs.
• Til årmøde blev der udarbejdet og afholdt en præsentation af, hvordan mælkeproducenterne kan reducere
produktionsomkostningerne. Konklusionen fra indlægget blev omtalt i en artikel.
• Påvirkningen af økonomien i svine- og mælkeproduktion ved dyrkning af en alternativ og aktuel afgrøde
som hestebønner er blevet belyst.
• I mælkeproduktion er der lavet en modelberegning over økonomien i at erstatte indkøbt sojaskrå med
hjemmeavlede hestebønner. Modelberegningen, analysen af følsomhed og mulige prisscenarier er offentliggjort i artiklen ”Positivt udbytte af at dyrke hestebønner til konventionelle malkekøer”.
• For svineproduktionen er opstillet en tilsvarende modelberegning hvor sojabønner i en foderblanding er
erstattet af hestebønner. Resultatet af denne modelberegning er offentliggjort i artiklen ”Følsomhedsberegninger på økonomien for hestebønner til svinefoderblanding”.
• De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet for svineproducenter i forhold til landsgennemsnittet og ved ændringer i noteringer er beskrevet i notatet: ”Notat nr. 1617: Økonomiske konsekvensberegninger august 2016”.
• I ”Notat nr. 1702: Analyse af det polske smågrisemarked” er der redegjort for udviklingen i Polen, der er et
meget vigtigt eksportland for danske smågrise. I ”Nyhed: Interpig 2016” gives et overblik over forhold og
forventninger til svineproduktion i de 17 medlemslande. Begge publikationer giver svineproducenterne muligheder for at følge udviklingen og tilpasse sig eventuelle nye udfordringer på det internationale marked.
• I notaterne ”Det økologiske marked og priser” og ”Økologiske råvarer” er de økologiske producenter blevet orienteret om udvikling på markedet for økologiske produkter og råvarer.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Formidlet prognoser og analyser via webinars, møder og artikler.
Uddybning resultater/leverencer
• Notatet ”Ændring af bidragssatserne fra 2014 til 2015” med kortlægning af bidragssatser og rentemarginaler med tilhørende kortlægning.
• Notatet ”Hvor meget gæld kan landbruget maksimalt servicerer?” med tilhørende analyse.
• Notatet ”Landmandens finansielle beredskab” og Notatet ”Anvendelse af Value at Risk indenfor landbrug”
med tilhørende analyse.
• Resultaterne fra analysen af mobiliteten er præsenteret på 11 møder hos landmænd og i rådgivningsvirksomheder samt banker i diasform i ”Landbrugets økonomiske holdbarhed”.
• Artiklen ”Stor forskel i udnyttet værdi af husdyrgødning” med tilhørende beregninger.
• Artiklen ”Værdi af halm til intern overførsel eller nedmuldning” med tilhørende beregninger.
• Produktionsøkonomipjecer indenfor de tre produktionsgrene planteavl, kvæg og svin.
• Tre prognoser for driftsgrene – kvæg, svin og planter – og hele sektorens indkomster. Prognoserne er
blevet justeret og understøttet af supplerende materiale og formidlet via webinars.
• Opdatering af priser, omkostninger, vejledende grovfoderpriser samt opdaterede værktøjer til brug ved
udarbejdelse af budgetkalkuler og prognoser.
• Offentliggørelse af foreløbige og endelige regnskabsresultater.
• Notatet ”Landmandsbarometer: Landmændene forventer kraftigt øget produktion i 2016 og 2017” og notatet ”Landmandsbarometer: Landmændene har meget positive forventninger til 2017”.
• Perspektivering af forhold for primærproducenterne på såvel det internationale marked som på hjemmemarkedet samt af ændringer i danske og europæiske lovgivning og regler.
• Konsekvensberegninger af aktuelle muligheder for at øge landmandens udbytte på bedrifterne.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
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- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Den enkelte landmand og dennes rådgivere har via projektet fået hurtigere og lettere adgang til produktionsøkonomiske informationer, herunder analyser, beregninger og vurderinger samt 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.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets leverancer giver den enkelte landmand såvel et bedre grundlag for at vurdere gældssituationen
og det økonomiske potentiale i virksomheden, som kvalificeret viden om den adfærd og de beslutninger,
der kan forbedre det økonomiske resultat. Effekten bliver dermed, at den danske landbrugsproduktion fortsat bliver udbygget og udviklet. Større økonomisk råderum i primærproduktionen vil forbedre landmændenes handlemuligheder og konkurrenceevne, hvilket vil have afsmittende virkning på eksporten og muligheden for at fastholde arbejdspladser i erhvervet. Samlet set vil det komme erhvervet og samfundet til gode.
Note 4. Generering og formidling af ny markbrugsviden
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er 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 ikke mindst
en fortsat driftsøkonomisk og miljømæssigt optimal produktion.
Projektets aktiviteter:
I projektet blev udarbejdet faglige anbefalinger, vejledninger og specialrådgivning indenfor en række aktuelle problemstillinger i planteproduktionen. Der blev bl.a. formidlet via artikler på nettet, i faglige magasiner, i
nyhedsbreve samt via mundtlige indlæg og deltagelse i erfa-grupper.
Planteværn.
En væsentlig aktivitet i projektet var udbredelse af aktuel viden om sygdomme, skadedyr og ukrudt i landbrugsafgrøder. Der var fokus på monitering og på afklaring af et eventuelt bekæmpelsesbehov med anvisning af bekæmpelsesmuligheder, hvis skadetærsklen var overskredet.
SEGES’ plantelaboratorie ”Skadestuen” modtog mange planteprøver af landbrugsafgrøder til diagnosticering af eventuelle angreb af sygdomme eller skadedyr. Dette medførte udsendelse af en række direkte
anbefalinger og mere generelle statusopdateringer for angreb af de væsentlige skadegørere. Den øgede
opmærksomhed og vejledningerne gav mulighed for en tidligere og mere effektiv indsats.
En væsentlig og bekymrende observation i marker var et stort omfang af nedsat virkning af svampemidler i
triazol-gruppen mod sygdommen Septoria i korn på grund af resistens. Der er ikke nye midler på vej igen-

56

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

nem afprøvningssystemet. Den enkelte landmand skal derfor vejledes om en strategi til kraftig begrænsning
af anvendelse af triazolholdige midler, således at resistensudviklingen forsinkes. Det har krævet en større
indsats i målrettet formidling.
En tilsvarende problematik gælder for den kemiske ukrudtsbekæmpelse, hvor der blev konstateret en mere
udbredt herbicidresistens i ukrudtsarterne italiensk rajgræs, agerrævehale og væselhale. Angrebene kan
være så kraftige og mulighederne så begrænsede, at en ompløjning er sidste udvej. Også for dette problem
blev der informeret målrettet om mulighederne for en strategi med bl.a. ændret sædskifte for at løse problemerne, før det blev for sent.
I vinterraps blev der i årets løb observeret et stigende omfang af den alvorlige sygdom kålbrok, som kan
forblive smitsom i jorden i mange år. Der blev derfor i større grad informeret om vigtigheden af sanerende
tiltag som stringent sædskifte, forhindring af sandflugt og rengøring af maskiner.
Et indsatsområde var også information om anvendelse af nye typer afdriftsreducerende sprøjteteknikker,
som bl.a. er obligatoriske i forbindelse med plantebeskyttelse i nærheden af vandløb.
Flyvning af skadegøreren majshalvmøl blev moniteret ved udsættelse af feromonfælder. Majshalvmøl er et
stigende problem i majsdyrkningen i Danmark, og udsættelsen af feromonfælder muliggjorde en mere målrettet bekæmpelse ved behov.
Den voksende interesse for dyrkning af hestebønner i Danmark medførte øget formidling omkring mulighederne for at benytte radrensning fremfor kemisk ukrudtsbekæmpelse. Der blev også informeret om mulige
sygdomme samt om podning af frøene med bakterier før såning for at øge kvælstoftilgængeligheden. Der
blev desuden fundet et hidtil ukendt såkaldt ”nanovirus” i danske hestebønner.
Markteknik
Inden for det marktekniske område blev der specielt formidlet omkring vigtige ændringer i lovgivningen for
anvendelse af droner i jordbruget. Ændringer i traktorlovgivningen medførte en række møder i færdselsgruppen og en efterfølgende formidling af reglerne.
Der blev også anbefalet en gennemførelse af en maskinanalyse på bedriften for at få overblik over maskinomkostningerne, som er en betydelig post på regnskabet på de fleste landbrug.
Næringsstofanvendelse
Landbrugspakkens ikrafttræden medførte flere muligheder for optimering på bedriften. Der blev derfor udarbejdet et bedriftsspecifikt regnearksprogram til beregning af kvælstofkvoten og de økonomisk optimale
kvælstofmængder for afgrøderne.
Med henblik på at øge udbytte og kvælstofudnyttelsen i vinterraps blev den danske metode til fastsættelse
af kvælstofbehovet sammenlignet med modellerne i England, Tyskland og Sverige for fastsættelse af
mængde og tilførselstidspunkter for kvælstof.
Anvendelsen af satellitfotos til vurdering af afgrødernes udvikling slog for alvor igennem i 2016. Med hyppigere fotos og programmer som CropSat til tolkning af de hentede fotos, blev en praktisk anvendelse til gradueret tildelig af gødning og planteværn på markniveau mulig. For at øge udbredelsen af denne lovende
mulighed blev der formidlet intensivt via artikler og seks webinars.
Der blev foretaget en statistisk behandling af resultaterne af markforsøg med stigende mængder kvælstof,
hvor årets resultater blev sammenholdt med de foregående års resultater. Den statistiske behandling inddrog udover udbytte også proteinindhold og foderværdi. Den statistiske behandling blev også gennemført
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med henblik på indstilling af normer for afgrødernes kvælstofbehov til NaturErhvervstyrelsen. Endvidere
blev behovene for andre næringsstoffer opdateret.
Regler og rammevilkår for landbrugsproduktion
Der kom mange ændringer i reglerne og rammevilkårene i Danmark i løbet at 2016. Der blev derfor specielt
formidlet fagligt via artikler, nyhedsbreve og telefonrådgivning indenfor nye områder som:
• Landbrugspakkens grundlæggende ændringer for gødningsanvendelsen på bedrifter fra en anvendelse af
politisk fastsatte normer til anvendelse af økonomisk optimale kvælstofnormer.
• Indførelse af komplekse regler omkring målrettede efterafgrøder som MFO-efterafgrøder, pligtige efterafgrøder og græsefterafgrøder. Der kom nye frister for såning og for destruktion samt krav omkring valg af
efterafgrødearter.
Der blev desuden indhentet og videreformidlet en række afklaringer omkring implementeringen i praksis af
lovgivning og dispensationer fra eksempelvis NaturErhvervstyrelsen.
Med randzonelovens ophævelse opstod endvidere muligheder for frivillige randzoner i forhold til MiljøFølsommeOmråder som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Det medførte behov for specifik information og
vejledninger.
Der er i projektet gennemført indledende undersøgelser omkring udmøntning og betydning af den kommende ikrafttrædelse af helt nye regler omkring fosfornormer og fosforregnskab på diverse bedriftstyper.
Reglerne skal træde i kraft 1. august 2017.
Der er i projektet foretaget en opdatering af regnearksværktøjet ”Beslutningsstøtteværktøj til valg af efterafgrøder”. Værktøjet blev opdateret med hensyn til regler for efterafgrøder, og der skete mindre tilpasninger
af værktøjets funktionalitet.
Der blev også gennemført forsøg med tidlig såning af vinterhvedesorter som et eventuelt alternativ til udlæggelse af efterafgrøder.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Formidling til primærproduktionen omkring ændring i regler og rammevilkår for landbrugsproduktionen
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet over 200 faglige artikler, som er udsendt via nyhedsbreve til omkring 12.000 modtagere.
Der er udgivet over 25 faglige artikler i landbrugets fagblade.
Der er holdt 14 indlæg på temadage, kongresser, seminarer og lignende.
Der er deltaget i 19 møder i erfagrupper for landmænd og/eller rådgivere.
Der er undersøgt og diagnosticeret 225 planteprøver i ”Skadestuen”.
Der er ajourført to dyrkningsvejledninger.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Forbedret håndtering af potentielle udfordringer i form af planteskadegørere, regelændringer mv.
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet tilvejebragte faglige, aktuelle og handlingsorienterede informationer om planteproduktionen med
relevante anbefalinger og løsningsmuligheder. Informationerne blev leveret hurtigt og direkte til landman-
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dens mailboks eller suppleres med en lokal vinkel via en landbrugsrådgiver.
Projektet gav forbedret beslutningsstøtte til optimering af den enkelte bedrifts styring og udvikling – økonomisk og produktionsmæssigt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Aktuel faglig viden er helt afgørende for landbrugserhvervets og derigennem samfundets økonomiske udvikling på sigt. Det er afgørende med en konstant udvikling i dansk landbrug, så den nyeste viden tilvejebringes, formidles og implementeres med en forbedret konkurrenceevne til følge. Konkurrencen fra udenlandsk landbrugsproduktion er hård grundet helt andre og mindre restriktive produktionsforhold.
Produktionen i Danmark er underlagt en række rammebetingelser, som overordnet skal sikre den bedst
mulige produktion med den mindst mulige påvirkning af miljøet og fødekæden. Det gælder eksempelvis den
restriktive anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og den skærpede indsats overfor kvælstofudvaskning
ved kraftigt øget omfang af efterafgrøder, indførelse af mini-vådområder og lignende.
Note 5. Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er, at give landmænd let tilgang til aktuel faglig viden og krav i forbindelse med
emissionsbaseret miljøgodkendelse af husdyrbrug og adskillelse mellem arealer og miljøgodkendelser,
grundbetaling, arealtilskud, indsatsplanlægning for drikkevand samt mark- og gødningsplanlægning.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Emissionsbaserede miljøgodkendelser og generel målrettet regulering af husdyrgødningen
Der var en politisk målsætning om, at der i august 2016 skulle implementeres ny emissionsbaseret miljøgodkendelse af husdyrbrug og generel målrettet regulering af husdyrgødningen. I løbet af projektperioden
har det vist sig at en ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug først kan træde i kraft 1. august 2017.
Fra 1 marts 2017 træder adskillelsen af anlæg og arealer i kraft, og i projektforløbet er arbejdet med og
informeret om de forventede nye regler, så landmændene er bedst muligt forberedte på de nye regler. Den
nuværende miljøgodkendelsesordning bliver ændret radikalt med vedtagelsen af den nye lov, og der er i
projektet arbejdet med faglige, juridiske og administrative muligheder og udfordringer i den nye miljøgodkendelsesordning. I projektet er der kommunikeret viden ud om de nye regler og mulighederne for udvikling
af husdyrbrugene til landmænd og deres rådgivere, samt synliggjort de mest hensigtsmæssige og enkle
løsninger, der gør det nemmere for landmanden at udvikle produktionen under hensyn til de givne natur- og
miljømæssige rammer. Den sidste del er primært formidlet via indlæg til fagkonsulenter og på svine- og
plantekongressen, da de sidste detaljer endnu ikke er helt på plads, idet loven mangler endelig vedtagelse.
AP 2 Kvælstofemission fra husdyrbrug og ammoniakfølsom natur
Administrationen af kvælstoffølsom natur i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er fortsat meget uklar. Der mangler eksempelvis fortsat afklaring af, hvad der er ammoniakfølsom skov og hvor ammoniakfølsom skov findes i landskabet. Det samme gør sig gældende for andre typer af kvælstoffølsomme
naturarealer, lige som der generelt fortsat mangler bedre viden om lokale effekter og alternative virkemidler.
Der er i løbet af 2016 sket en faglig afklaringe på området i samarbejde med lokale konsulenter, forskningsinstitutioner og myndigheder. Det er et fagligt og juridisk vanskeligt område, og det har krævet en relativ
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intensiv dialog med faglige dokumentationer og konkrete eksempler for at få synliggjort problemstillinger
med eksempelvis klassifikation af natur.
AP 3 Landbrug og indsatsplaner for drikkevand
Der er i projektet givet faglige indspil til rådgivere og landmænd, der arbejder med eller er omfattet af indsatsplanerne, som kommunerne er ved at udarbejde. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med en landsdækkende erfagruppe af landbrugsrådgivere med speciale i indsatsplanlægning, myndigheder og til dels
vandforsyningsvirksomheder. Vejledningen til indsatsplanlægning til landmænd, rådgivere og vandselskaber er løbende vurderet med henblik på eventuelle nye opdateringer.
AP 5 Vandområdeplaner
Der er arbejdet fagligt med implementeringen af vandområdeplanerne, som blev offentliggjort den 22. december 2015. Resultaterne af dette arbejde er kommunikeret til landmænd og rådgivere.
Der er ydet vejledning til rådgivere og landmænd om forståelsen af vandområdeplanerne, og i den forbindelse er der arbejdet med afklaringer af juridiske problemstillinger ved anvendelsen af planerne.
AP 6 Vandløb
Der er samarbejdet med rådgivere, forskere og myndigheder om fagligviden og afklaring om regler og praksis angående vandløbsforhold. Der er blandt andet sat fokus på ændringer af eksisterende vandløbsregulativer, men også fagligheden i den måde de ligninger der ligger til grund regulativerne bliver anvendt.
AP 7 Mark- og gødningsplanlægning
Regler og nye muligheder for planteproduktionen i forbindelse med højere kvælstofkvoter og krav til efterafgrøder, har krævet mange afklaringer og løbende kommunikation af regler og faglig viden om hvilke nye
muligheder for højere udbytte og bedre kvalitet i planteproduktionen. I den forbindelse har der blandt andet
været fokus på at de forskellige virkemidler kan substituere hinanden.
I forhold til mark- og gødningsplanlægningen er landmænd og konsulenter kontinuerligt opdateret med information og faglig viden om de muligheder og begrænsninger, der ligger i den enkelte landmands implementering af de forskellige regelsæt omkring gødskning, grundbetaling og den grønne komponent.
AP 8 Planlov, Natur- og fysisk planlægning
I forbindelse med forestående revision af planloven er der arbejdet med de konkrete konsekvenserne for
landbruget, herunder hvorledes de nye regler vil kunne udnyttes mest hensigtsmæssigt for landmændene.
Det gælder ligeledes for lovgrundlaget for Naturplan DK samt for planlægning for store husdyrbrug, som der
har været fokus på i forbindelse med opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling nr 23.
AP 9 Nye aktuelle udfordringer
I AP9 er arbejdet med de nye klimamål i forhold til husdyrbrug og de mulige konsekvenser for miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
To faglige notater og to artikler vedr. muligheder og begrænsninger i emissionsbaseret miljøgodkendelser
6 faglige notater og 7 artikler vedr. miljøgodkendelser af husdyrbrug og natur
Der er udarbejdet 2 notater og 4 artikler om vandområdeplanerne samt 4 artikler om vandløb
Der er udarbejdet 1 notat og 1 artikler om ændring af planloven
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Der er skrevet 16 faglige artikler om projektets faglige aktiviteter.
Der er afholdt 9 indlæg på konferencer, workshop, kurser og møder med landmænd
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre økonomi på bedriften pga udnyttelse af rammevilkårene
Uddybning brugerrettede effekter
For at landmanden kan planlægge de driftsmæssige forhold på bedriften bedst muligt, er det en forudsætning, at viden om rammevilkårene på kort og lidt længere sigte er let tilgængelige. I projektet er der kommunikeret viden om mark- og gødningsplanlægning, miljøgodkendelse af husdyrbrug, ammoniakfølsom
natur, som er aktuelt for landmænd på både kort og langt sigte. Vandløb og regulativer, planlov og fysisk
planlægning samt vandområdeplanerne vil for de fleste landmænd tage længere tid at få implementeret.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Ved den faglig indsats omkring landbrugets rammevilkår, bedre udnyttelse af ressourcerne blandt andet
kvælstof og efterfølgende kommunikation af resultaterne, har projektet medvirket til en forbedring af landmandens bundlinje. Ydermere har projektet bidraget til bedre rentabilitet i erhvervet, fastholdelse af arbejdspladser og bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser. Derudover har den faglige indsats i projektet også medvirket til en reduktion af næringsstoftabet fra landbruget. En god miljøprofil fra landbruget
kan også på sigt medvirke til et bedre omdømme for landbrugserhvervet.
Note 6. Styr kapacitetsomkostningerne - og øg indtjeningen.
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet var at forbedre landmandens indtjening via en bedre udnyttelse og styring af landbrugsbedriftens
kapacitetsfaktorer. Dette blev gjort ved at introducere en ny metode, som hurtigt og enkelt kortlægger landbrugsbedriftens udnyttelse af kapacitetsfaktorerne, samt anviser veje til forbedret kapacitetsudnyttelse.
Projektets aktiviteter:
Mange landbrugsbedrifter har et betydeligt potentiale for at forbedre indtjeningen ved bedre styring af kapacitetsomkostningerne. For at udnytte dette potentiale blev der i projektet udarbejdet en metode ”KapacitetsTjek”, som hurtigt og enkelt kortlagde landbrugsbedrifternes udnyttelse af kapacitetsfaktorerne: bygninger, maskiner, jord, arbejdskraft, kapital, ledelse samt animask produktion.
I projektet blev metoden KapacitetsTjek afprøvet i et tværfagligt demonstrationsforløb hos 60 landbrugsbedrifter. Landmand og rådgiverteam kortlagde sammen bedriftens kapacitetsudnyttelse, og på den baggrund
fremlagde rådgiverteamet en række anbefalinger til landmaden, der anviste muligheder for at forbedre kapacitetsudnyttelsen både på kort og lidt længere sigt. Anbefalingerne tog naturligvis udgangspunkt i den
pågældende landbrugsbedrifts udnyttelse af kapacitetsfaktorerne, men inddrog også bedriftens mål på kort
og lang sigt samt bedriftens samlede strategi. Rådgiverteamet, der var tværfagligt, sikrede at man kom hele
vejen rundt om kapacitetsomkostningerne.
Nedenfor er anført en beskrivelse af aktiviteterne i de enkelte arbejdspakker.
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AP 1 KapacitetsTjek – en metode til vurdering af kapacitetsudnyttelsen på den enkelte landbrugsbedrift
For at sikre en ensartet og rationel tilgang til vurdering af kapacitetsudnyttelsen på den enkelte landbrugsbedrift blev der udviklet en metode KapacitetsTjek, som landmanden kunne bruge selv eller i samarbejde
med en rådgiver ved en beskrivelse og vurdering af landbrugsbedriftens kapacitetsudnyttelse.
Metoden KapacitetsTjek tog afsæt i en vurdering af udnyttelsen af 7 kapacitetsfaktorer: bygninger, maskiner, jord, arbejdskraft, kapital, ledelse samt animask produktion. Kapacitetsfaktorerne blev vurderet på en
skala fra 1-100, hvor udnyttelsen vurderedes ud fra en kombination af subjektive og objektive forhold vedrørende den aktuelle status i virksomheden samt relevante nøgletal, der udtrykte de opnåede produktionsresultater og økonomiske resultater.
Vurderingen af landbrugsvirksomhedens udnyttelse af kapacitetsfaktorerne blev indsat i et ”spiderweb”
diagram, så man fik et godt overblik over, hvordan de forskellige kapacitetsfaktorer lå i forhold til hinanden,
samt hvor man umiddelbart havde de største udfordringer. Det skal bemærkes, at benævnelserne af de 7
kapacitetsfaktorer (bygninger, maskiner, jord, arbejdskraft, kapital, ledelse samt animask produktion) blev
ændret i løbet af projektet, som følge af tilbagemeldinger fra demonstrationsforløbene f.eks. er ”bygninger”
ændret til ”produktionsanlæg”.
Der blev endvidere udarbejdet en tjekliste med relevante nøgletal og en spørgeguide til brug for scoringen
af de syv kapacitetsfaktorer.
Beskrivelse af kapacitetsfaktorerne
Kapacitetsfaktor – Produktionsanlæg/bygninger
Produktionsanlæg omfattede alle produktions- og lagerbygninger på ejendommen og tilknyttede produktionssteder, samt inventar. Produktionsanlægget anvendes til husdyrproduktion, opbevaring af foder og maskiner samt eventuel foderproduktion.
Eksempler på relevante nøgletal:
Svineproduktion: Antal farestier, Antal årssøer, Antal poltepladser, Smågrise: antal m2/stiareal og Slagtegrise: antal m2/stiareal.
Mælkeproduktion: Antal sengebåse Køer/kalve/kvier, Antal ædepladser pr. ko og Nye krav vedr. hold af
kvæg.
Generelt: Foderopbevaringskapacitet, Anvendelse af teknologi, Andel af omkostninger i fremstillingsprisen
og Afgrødelager.
Kapacitetsfaktor - Maskiner
Maskiner omfattede alle maskiner, der benyttes til planteproduktionen. Udnyttelsen af maskinerne vurderedes sammen med, hvilke afgrøder der blev dyrket samt anvendelsen af maskinstation. Desuden omfattede
vurderingen af maskinerne tilstedeværelsen og brugen af teknologi.
Eksempler på relevante nøgletal: Antal ha – ejet/forpagtning, Udbytteniveau pr. mark – helst flere år,
Maskinomkostninger pr. ha – i forhold til afgrødevalg, Maskinstationsomkostninger pr. ha og Andel af omkostninger i fremstillingsprisen for salgsafgrøder/grovfoder.
Kapacitetsfaktor – Dyr/animalsk produktion
Husdyrproduktion omfattede landbrugsvirksomhedens animalske produktion, hvad enten produktionen
foregik i eget eller lejet produktionsanlæg.
Vurderingen af udnyttelsen af husdyrproduktionen indeholdt en udpegning af områder (f.eks. fodring, pro-
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duktionsanlæg, management, genetik), der begrænsede en yderligere forbedring af effektiviteten – den
animalske og/eller den økonomiske effektivitet.
Eksempler på relevante nøgletal: Produktionsomfang, Produktionsresultater – historik, Effektivitet
(vækst/ydelse/foder), Sundhed, Kvalitet (kød/mælk), Udskiftningsprocent og holdbarhed, Fremstillingspris
og Omsætning pr. ”plads”.
Kapacitetsfaktor – Jord/Planteproduktion
Udnyttelsen af jorden i form af produktionen af salgsafgrøder, hvad enten det var til eget forbrug eller til
videresalg samt grovfoder, vurderedes ud fra det dyrkningsmæssige potentiale, der var i planteproduktionen på det givne areal ud fra et optimalt sædskifte og management. Desuden indgik virksomhedens arrondering i vurderingen.
Eksempler på relevante nøgletal: Udbytter pr. mark – historik, Antal ha ejet/forpagtet, Bonitet / mulighed for
vanding, Transportafstand pr. ha – arrondering og Fremstillingspris.
Kapacitetsfaktor – Arbejdskraft
Arbejdskraft omfattede alle medarbejdere, der udførte opgaver i forbindelse med driften af landbrugsvirksomheden og dermed indgik i lønomkostningerne. Udnyttelsen af arbejdskraften vurderedes ud fra produktionsresultater, effektive arbejdsgange, medarbejdernes effektivitet samt kompetence og lønniveauer.
Eksempler på relevante nøgletal: Lønomkostninger pr. arbejdstime/normtime, Fordeling af timer pr. produktionsgren, ”Omsætning” pr. medarbejder, Antal overarbejdstimer, Sygefravær, Ferie og Brug af vikarer/ løs
arbejdskraft.
Kapacitetsfaktor – Penge
Vurderingen af virksomhedens udnyttelse af den kapital, der var til rådighed blev foretaget f.eks. ud fra,
hvor økonomisk effektiv virksomheden var, samt hvordan virksomheden håndterede og forvaltede det likviditetsoverskud eller -underskud, som virksomheden leverede. Desuden indgik virksomhedens sammensætning af gæld, risikostyring, bunden kapital i forhold til produktionen samt virksomhedens økonomistyringssystem.
Eksempler på relevante nøgletal: Overskudsgrad, Afkastningsgrad, Lageromsætningshastighed, Bunden
kapital pr. ko/so/ha, Afskrivninger i forhold til reinvesteringer, Afskrivninger i forhold til vedligeholdelse og
Betalt rente - sammensætning af gæld.
Kapacitetsfaktor – Ledelse
Virksomhedens ledelsesmæssige kapacitet og udnyttelsen af denne afhang af landmandens ledelsesmæssige kompetencer, indsats samt resultaterne af denne indsats. Desuden indgik landmandens evner til at
træffe beslutninger på operationelt, taktisk og strategisk niveau i vurderingen.
Eksempler på relevante nøgletal: Timer på ledelse - Ejeren/andre ledere, Hvad er landmandens implementeringskraft?, Virksomhedsresultater – historik, Hvad er landmandens brug af beslutnings-støtte (gårdråd,
bestyrelse, rådgivning)? og DiSC-analyse.
Der blev udarbejdet en skabelon til at præsentere udnyttelsen af kapacitetsfaktorerne i en rapport til landmanden. Endvidere blev der udarbejdet en drejebog for demonstrationsforløbet, der indeholdt et tværfagligt
rådgivningsmøde med landmanden, udarbejdelse af en rapport samt et afsluttende møde med landmanden, hvor rapporten og dennes anbefalinger blev præsenteret.
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AP 2 Pilottest af KapacitetsTjek hos landmanden
Inden påbegyndelse af de egentlige demonstrationsforløb hos landmændene, hvor modellen KapacitetsTjek blev anvendt til at vurdere kapacitetsudnyttelsen for den enkelte landbrugsbedrift, blev der gennemført
en pilottest med deltagelse af udvalgte landmænd og rådgivere.
Det gennemførte demonstrationsforløb omfattede følgende aktiviteter:
- Forberedelse
- Møde med landmanden
- Udarbejdelse af rapport
- Aflevering af rapport
Forberedelse
Inden mødet med rådgiverne – der dækkede områderne økonomi, husdyrproduktion og planteproduktion,
blev landmanden bedt om at udfylde ”spiderweb” diagrammet med landmandens egen vurdering af udnyttelsen af kapacitetsfaktorerne på landbrugsbedriften. Desuden forberedte rådgiverne sig til mødet ved at
finde relevante data og oplysninger om den pågældende landbrugsvirksomhed.
Gennemførelse af møde med landmanden
Mødet blev indledt med, at landmanden fortalte om landbrugsbedriften. Derefter blev landmanden bedt om
at gennemgå sin score for udnyttelsen af kapacitetsfaktorerne i ”spiderweb” diagrammet, og rådgiveren
spurgte undervejs ind til baggrunden for landmandens score. I vurderingen af kapacitetsudnyttelsen var det
bl.a. vigtigt at tage hensyn til sammenhængene mellem de forskellige kapacitetsfaktorer.
I gennemførelsen af mødet havde rådgiverne fokus på at anvende relevante rådgivningsteknikker f.eks.
aktiv lytning og spørgeteknik. Det var vigtigt, at landmanden igennem hele mødet blev inddraget i vurderingen af udnyttelsen af de enkelte kapacitetsfaktorer.
Udarbejdelse af rapport – KapacitetsTjek
Efter det første møde med landmanden udarbejdede rådgiverne rapporten – KapacitetsTjek. Rådgiverne
anførte deres anbefalinger til landmanden i rapporten. Det var vigtigt, at det var rådgivernes egne anbefalinger og ikke anbefalinger, der var afstemt med landmandens holdninger.
Aflevering af rapport til landmanden
Én af rådgiverne – typisk den rådgiver, der havde ansvaret for at skrive rapporten, aftalte et møde med
landmanden. På dette møde præsenterede rådgiveren rapporten KapacitetsTjek for landmanden, og de
gennemgik rapportens beskrivelser af kapacitetsudnyttelsen og anbefalinger. På baggrund af mødet udarbejdede rådgiveren et referat med angivelse af landmandens holdninger til rapportens anbefalinger samt
efterfølgende aftaler, handlinger og opfølgning.
Opsamling fra pilotafprøvningerne
Pilotafprøvningen af demonstrationsforløbene viste, at landmand og rådgiver i højere grad end forventet
anvendte modellen KapacitetsTjek som et dialogværktøj, fremfor at score kapacitetsudnyttelsen ud fra de
beskrevne nøgletal. Hverken landmænd eller rådgivere havde udfordringer med at score udnyttelsen af
kapacitetsfaktorerne ud fra modellen KapacitetsTjek. Desuden behøvede de ikke en særlig forberedelse
inden mødet for at kunne opnå en enighed angående scoren for kapacitetsudnyttelsen.
Konklusionen fra pilotafprøvningerne var derfor, at der i selve demonstrationsforløbene blev lagt mere vægt
på gennemførelsen af møderne og dialogen på mødet, end udarbejdelse af diverse analyser inden mødet
mellem landmand og rådgivere.
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AP 3 KapacitetsTjek på den enkelte landbrugsbedrift
På baggrund af pilotafprøvningerne blev der gennemført en række demonstrationsforløb af metoden KapacitetsTjek hos 60 landmænd. I forhold til pilotafprøvningerne blev der justeret lidt i forberedelsen til møderne
– da behovet for forberedelse hos rådgiverne ikke var så stort som oprindelig antaget. Ellers blev demonstrationsforløbene gennemført efter samme forløb som i pilotafprøvningerne.
Resultatet af demonstrationsforløbene var 60 rapporter samt referater fra de møder, hvor rapporterne blev
præsenteret for de deltagende landmænd. Da scoren af kapacitetsudnyttelserne bl.a. byggede på en subjektiv vurdering i de enkelte tilfælde, kunne der ikke gives en generel score for kapacitetsudnyttelsen på de
deltagende landbrugsbedrifter.
Der blev givet flest anbefalinger inden for områderne: Arbejdskraft, ledelse, planteproduktion og maskiner.
Dette hænger eventuelt sammen med, at disse kapacitetsfaktorer er mindre præcist belyst via velkendte
nøgletal end de øvrige kapacitetsfaktorer. Derfor indeholdt en række af anbefalingerne også en yderligere
indsats for at få specificeret udnyttelsen af den pågældende kapacitetsfaktor mere præcist, herunder mere
præcise udbytteopgørelser i marken, tidsregistrering af arbejdskraften og/eller anvendelsen af maskinerne.
AP 4 Evaluering af møder med landmænd og formidling af projektets aktiviteter og resultater
Evalueringen af projektets aktiviteter blev foretaget på baggrund af det skriftlige materiale, som rådgiverne
havde udarbejdet og afleverede til de deltagende landmænd. Der blev desuden afholdt evalueringsmøder
med de enkelte rådgivningsvirksomheder/rådgiverteams. Afsluttende blev der gennemført et telefoninterview med hver af de deltagende landmænd.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt koncept
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Der blev leveret følgende leverancer i projektet:
- En model - KapacitetsTjek - til kortlægning og præsentation af en landbrugsbedrifts kapacitetsudnyttelse
indenfor syv forskellige kapacitetsfaktorer: bygninger, maskiner, jord, arbejdskraft, kapital, ledelse samt
animask produktion.
- En interviewguide, der kunne anvendes i forbindelse med afdækning af kapacitetsudnyttelsen på den
enkelte landbrugsbedrift.
- En skabelon til en rapport om udnyttelsen af de enkelte kapacitetsfaktorer.
- En sammenstilling af anbefalinger i forbindelse med optimering af kapacitetsudnyttelsen på den enkelte
landbrugsbedrift.
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet har skabt ny viden hos landmændene om sammenhængene mellem kapacitetsfaktorerne og kapacitetsomkostningerne, og det er i projektet vist, at der er en sammenhæng mellem udnyttelsen af de enkelte kapacitetsfaktorer. Ved at bruge den i projektet udarbejdede metode KapacitetsTjek undgås suboptimering af bedriftens kapacitetsfaktorer, da kapacitetsudnyttelsen vurderes i en sammenhæng, der omfatter
hele bedriften.
Det har betydet, at landmændene får øget deres viden og forståelse for vigtigheden af et sammenhængen-
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de økonomistyringssystem, der sikrer, at der ikke sker en suboptimering på bekostning af helheden. Det
betyder, at kapacitetsomkostningerne bliver styret bedre, og uudnyttede potentialer / flaskehalse i bedriftens effektivitet udpeges og håndteres.
Det betyder, at der vil ske en bedre udnyttelse af ressourcerne på en landbrugsbedrift i form af f.eks. arbejdskraft, kapital, produktionsanlæg, animalsk produktion og jorden. Dette medfører, at bedriften bliver
mere økonomisk og ressourcemæssig rentabel, hvorved der skabes et forbedret grundlag for at skabe
vækst, udvikling og arbejdspladser på den enkelte bedrift.
Desuden har projektet belyst, at der er nogle kapacitetsfaktorer f.eks. arbejdskraft, planteproduktion og
ledelse, der er vanskelige at vurdere. Dette kan skyldes manglende valide opgørelser af f.eks. arbejdstidsforbrug og udbytter samt manglende viden og kompetencer hos landmanden.
Samlet set forventes det, at der opnås bedre økonomistyring og management på den enkelte bedrift, som
bidrager til at indtjeningen forbedres på bedriftsniveau.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Som følge af, at landmanden er blevet bevidst om kapacitetsudnyttelsen på sin bedrift, samt har fået udpeget en række anbefalinger til aktiviteter, der forbedrer kapacitetsudnyttelsen, bliver kapacitetsudnyttelsen på
den enkelte bedrift optimeret. Det vil have en positiv effekt for såvel den enkelte landmand som det omgivende samfund.
En bedre kapacitetsudnyttelse i dansk landbrug, således at der bliver produceret flere landbrugsprodukter
med de samme eller færre ressourcer, vil bidrage til at øge det enkelte landbrugs økonomiske resultat,
hvilket alt andet lige vil påvirke lokalsamfundet positivt. Endvidere vil landbrugets følgevirksomheder opleve
øget aktivitet og vækst, hvilket samlet set vil bidrage til at opretholde et højt aktivitetsniveau og en mulig
stigning i beskæftigelsen. Samlet set vil projektet fremadrettet bidrage til en mere økonomisk og ressourcemæssig bæredygtig landbugsproduktion.
Note 7. Anvendelse af finansielle instrumenter i primærproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at skabe klarhed over de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af finansielle instrumenter, samt på den baggrund at udarbejde anvisninger til løsninger, der dels kan understøtte,
at den enkelte landmand har bedre mulighed for at agere hensigtsmæssigt på det finansielle marked, dels
kan styrke landbrugets generelle udvikling.
Projektets aktiviteter:
Projektet er gennemført, og alle leverancer er leveret. Dog har der været enkelte aktiviteter, som vi ikke har
kunnet gennemføre som beskrevet i ansøgningen. Dette har dog ikke haft betydning for udarbejdelsen af
de endelige leverancer.
I projektet er således gennemført følgende aktiviteter:
AP 1 Analyse af omfanget af og formålet med anvendelsen af finansielle instrumenter i primærproduktionen
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1.1 Omfanget af anvendelsen af finansielle instrumenter i primærproduktionen og 1.2 Formålet med at anvende finansielle instrumenter i primærproduktionen
I projektet er omfanget af anvendelsen af finansielle instrumenter i landbruget belyst ved hjælp af og via
sparring med Jyske Markets og Nordea Markets. Formålet har bl.a. været at udvælge og afgrænse de kategorier af finansielle instrumenter, som disse parter sammen med eksperter på SEGES har vurderet, er de
meste anvendte i primærproduktionen.
De data, der kunne udtrækkes fra landmændenes regnskaber, var på et for overordnet niveau til at kunne
give detaljeret viden om de finansielle produkttyper, antal og beløb. Som følge heraf var det således ikke
muligt at belyse og opgøre, hvilke formål landmændene havde med anvendelsen af de finansielle instrumenter.
I den afsluttende rapport er der udarbejdet en udførlig beskrivelse af de forskellige kategorier af finansielle
instrumenter, hvor der meget grundigt er redegjort for instrumenternes egenskaber, anvendelse, konstruktion og virkemåder. Beskrivelsen bygger på matematiske beregninger, finansielle og økonomiske tidsskriftsartikler samt materialer fra Jyske Markets, Nordea og Finanssektorens Uddannelsescenter, ligesom forskellige fagpersoner har bidraget til verificeringen af rapportens beskrivelser.
Som beskrevet i ansøgningen var denne aktivitet planlagt til at skulle gennemføres i samarbejde med professor Peter Løchte Jørgensen fra Aarhus Universitet. Han måtte af tidshensyn desværre afslå fra at deltage i projektet. I stedet har professor Rolf Poulsen fra Københavns Universitet bistået med udarbejdelsen af
matematisk analyse af varighed og konveksitet.
1.3 Anvendelsen af finansielle instrumenter i Skandinavien
I tillæg til beskrivelsen af finansielle instrumenter i et dansk perspektiv, er der udarbejdet to notater, der
redegør for beskatningsreglerne for finansielle instrumenter i henholdsvis Norge og Sverige. Katja Dyppel
Weber fra CBS har bistået os med at finde relevante samarbejdsparter i Sverige og Norge. Notaterne er
udarbejdet af Peter Nilsson fra Lunds Universitet og Ingebjørg Vamråk fra Norges Handelshøjskole. I den
afsluttende rapport sammenlignes de danske regler for beskatning af finansielle instrumenter med reglerne
i hhv. Norge og Sverige. I rapporten er ligeledes redegjort for den historiske baggrund for de danske skatteregler samt de seneste 10 års udvikling i lovgivningen vedrørende finansielle instrumenter.

AP 2 Skattemæssige, juridiske og finansielle forhold for investorer i primærerhvervet
2.1 Juridiske, skattemæssige og finansielle forhold for de enkelte typer af investorer i primærproduktionen
Der er i den afsluttende rapport grundigt beskrevet, hvilke finansielle, skattemæssige og juridiske forhold
der gør sig gældende ved de forskellige typer af finansielle instrumenter. Her er særligt forklaret forskellen i
beskatning- og fradragsreglerne i forhold til, om aftalen om et finansielt instrument er indgået med et selskab eller en person, herunder virksomheder, der er personligt ejet, hvilket mange landbrugsvirksomheder
er.
2.2 Case studier, der belyser forskellene juridisk/økonomisk og skattemæssigt ved forskellige ejerformer
Den grundige beskrivelse af de juridiske, finansielle og skattemæssige forskelle ved forskellige ejerformer
er ikke, som beskrevet i ansøgningen, udarbejdet med udgangspunkt i casestudier. SEGES har været i
dialog med både Økologisk Landsforening og Jysk Landbrugsrådgivning med henblik på at fremskaffe konkrete cases til sammenligningsstudier. De modtagne oplysninger på casene var dog utilstrækkelige i forhold
til at kunne udarbejde de ønskede analyser og beskrivelser, og derfor blev beskrivelsen udarbejdet uden at
inddrage casestudierne.
Da casestudierne ikke er gennemført, hjemtages der ikke midler, som i ansøgningen var afsat til ekstern
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bistand – lokale rådgivere.
2.3 Betydningen af anvendelsen af finansielle instrumenter
Der er i projektet udarbejdet et notat, der bidrager med en vurdering af, hvilken betydning anvendelsen af
finansielle instrumenter har haft for erhvervet set i forhold til de givne konjunkturer sammenlignet med, hvis
der ikke var opstået en global krise.
AP 3 Konsekvenser for den enkelte primærproducent og for erhvervet som helhed
3.1 Fordele og ulemper ved forskellige finansielle instrumenter
I den afsluttende rapport er der i forbindelse med beskrivelsen af de finansielle instrumenter udført følsomhedsberegninger af og udarbejdet en række anbefalinger til anvendelsen af de enkelte produkttyper, som
skal hjælpe den enkelte landmand med at forstå kompleksiteten i produkterne og ikke mindst risikoen ved
anvendelsen af dem. Derudover er der udarbejdet syv overordnede anbefalinger til anvendelsen af finansielle instrumenter, som skal understøtte den enkelte landmands mulighed for bedre at kunne agere hensigtsmæssigt i relation til finansielle instrumenter samt styrke erhvervets viden om og navigation indenfor
området.
3.2 Forhold omkring finansielle instrumenter, som primærproducenterne bør være opmærksomme på
I tillæg til anbefalingerne i den afsluttende rapport er der udarbejdet en folder, der på en lettilgængelig måde beskriver, hvorfor man skal sætte sig ind i anvendelsen af og kompleksiteten i de finansielle instrumenter samt, hvilke forhold man som primærproducent skal være opmærksom på, når man indgår en aftale om
et finansielt instrument.
I den afsluttende rapport er der udarbejdet en juridisk beskrivelse af kravene til den rådgivning, pengeinstitutter, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere yder til landmænd i forbindelse med investering i finansielle instrumenter. Der er i den forbindelse ligeledes udarbejdet en række anvisninger til løsninger, der kan
hjælpe den enkelte landmand med at agere, hvis han har lidt et tab på et finansielt instrument. Denne beskrivelse skal ligeledes bidrage til at sikre, at den enkelte landmand kan agere hensigtsmæssigt på det
finansielle marked fremadrettet.
Der er i beskrivelserne og anbefalingerne i rapporten inddraget de nyeste afgørelser fra Højesteret og
Landsskatteretten til afklaring af spørgsmål.
3.3 Formidling af viden omkring anvendelse af finansielle instrumenter i primærproduktionen
Anbefalingerne og beskrivelserne i den afsluttende rapport er formidlet til landmænd via fire artikler omkring
rapportens indhold og projektets aktiviteter, en folder, der gennemgår de vigtigste forhold ved og anbefalinger til de enkelte finansielle instrumenter samt en tegnefilm, der forklarer, hvilke forhold det er vigtigt, at
landmændene kender til i relation til finansielle instrumenter. Derudover er der afholdt tre temamøder om
finansielle instrumenter – to temamøder for rådgivere og et for landmænd.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre forståelse for finansielle instrumenter
Uddybning resultater/leverencer
Den afsluttende rapport ”Anvendelse af finansielle instrumenter i landbruget”, der præsenterer syv anbefalinger til brugen af finansielle instrumenter i landbruget samt beskrivelser af de finansielle, skattemæssige
og juridiske forhold, som man skal være opmærksom på, når man anvender finansielle instrumenter i landbruget.
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Fire notater:
- Et notat om betydningen af anvendelsen af finansielle instrumenter for erhvervet set i lyset af de givne
konjunkturer sammenlignet med, hvis der ikke var opstået en global krise.
- Et notat med matematisk analyse af varighed og konveksitet for fastrenteswap med fokus på instrumentets asymmetriske markedsværdifunktion.
- Et notat med beskrivelse af de norske regler for beskatning af finansielle instrumenter.
- Et notat med en skatteretlig beskrivelse af de svenske regler for brugen af finansielle instrumenter.
Fire artikler, der omhandler:
- Rapporten, der præsenterer syv anbefalinger til brugen af finansielle instrumenter i landbruget
- Folderen, der formidler rapportens anbefalinger målrettet landmænd
- Tegnefilmen, der forklarer, de vigtigste anbefalinger i relation til finansielle instrumenter
- Temadagene, der gennemgik projektets anbefalinger til brugen af finansielle instrumenter i landbruget
Tre temamøder om finansielle instrumenter:
- To temamøder for rådgivere afholdt i henholdsvis Jysk Landbrugsrådgivning den 29. august 2016 og Gefion den 31. august 2016.
- Et temamøde for landmænd afholdt på Dalum Landbrugsskole den 4. oktober 2016.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre forståelse for finansielle instrumenter
Uddybning brugerrettede effekter
Finansielle instrumenter kan anvendes til at stabilisere en virksomheds økonomiske situation ved at minimere, styre og omlægge virksomhedens risici og kan dermed indgå som en del af økonomistyringen på
bedriften.
Formidlingen af viden om finansielle instrumenter og deres anvendelse i landbruget har således givet
landmænd og landbrugsrådgivere en bedre forståelse for produkterne og dermed adgang til viden om et
komplekst område, som er yderst relevant for dem at kende til. Denne viden giver dem et meget bedre
beslutningsgrundlag til gavn for den enkelte landmand.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- Anden
- Bedre kendskab til finansielle instrumenter i landbruget og dermed understøttelse af en mere optimal ageren på det finansielle marked
- Når landmænd og landbrugsrådgivere opnår et øget kendskab til og forståelse for finansielle instrumenter
i landbruget, således at de kan agere mere hensigtsmæssige på det finansielle marked, vil det få den betydning, at der kan træffes bedre økonomiske beslutninger på bedriften og dermed opnås en forbedring af
den enkelte landmands økonomiske situation. En forbedring af landmændenes økonomiske situation vil
have en positiv effekt på den økonomiske situation i hele erhvervet, herunder relaterede erhverv i samfundet, hvilket vil forbedre erhvervets omdømme i samfundet.
Uddybning samfundsrettede effekter
Når landmænd og landbrugsrådgivere opnår et øget kendskab til og forståelse for finansielle instrumenter i
landbruget, således at de kan agere mere hensigtsmæssige på det finansielle marked, vil det få den betydning, at der kan træffes bedre økonomiske beslutninger på bedriften og dermed opnås en forbedring af den
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enkelte landmands økonomiske situation. En forbedring af landmændenes økonomiske situation vil have en
positiv effekt på den økonomiske situation i hele erhvervet, herunder relaterede erhverv i samfundet, hvilket
vil forbedre erhvervets omdømme i samfundet.
Note 8. Optimering af ny miljøregulering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål var at analysere og vurdere konsekvenser af areal- og miljøreguleringen for
derigennem at kunne bidrage til, at reguleringen tilrettelægges optimalt til gavn for landbrugsproduktionen
og miljøet.
Projektets aktiviteter:
2.4.1 Analyser af målsætninger for det marine miljø.
Der er analyseret og arbejdet med målsætningsfastsættelsen i forhold til det marine miljø. Det gælder i
forhold til kolorfyl-a grænseværdier i fjorde og kystvande og klassificeringen af kystvand og marine vandområder. I denne arbejdspakke har der også været afholdt en workshop, hvis formål var at give input fra konsulenter til den internationale evaluering af modelgrundlaget for Vandområdeplanerne.
2.4.2 Udvikling af måleprogrammer
Der er spillet ind med, hvorledes udbygningen af NOVANA overvågningsindsatsen optimeres.
2.4.3. Konsekvenser af ny regulering i forhold til det marine vandmiljø.
Der er arbejdet med en del problemstillinger i forhold til, hvilke produktions- og miljømæssige udfordringer,
som de forestående målsætninger kaster af sig. Det er bl.a. sket igennem en rapport, som giver anbefalinger til en ny regulering og en række artikler som berører, hvad den nye målrettede regulering vil betyde for
oplandene, bedrifter og arealanvendelsen. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet blev købt ind til at vurdere de økonomiske konsekvenser af en ny regulering for landbrugserhvervet
som målrettet regulering og kollektive indsatser. Endelig blev der i denne aktivitet arbejdet med, hvad kvælstofreguleringen betyder i forhold til krav om efterafgrøder og udbytter for en lang række forskellige kombinationer af bedriftstyper.
2.4.4. Analyse af målsætninger og klassificeringer af vandløb.
Det er undersøgt, hvorledes nyt datagrundlag om fisk i danske vandløb, kan kvalificere hvilke vandløb, der
bør indgå i vandområdeplanerne. Ligeledes er der i denne arbejdspakke udarbejdet et GIS-værktøj sammen med indkøbte eksperter fra Københavns Universitet. Værktøjet kan bidrage til en forbedret klassificering af et vandløb på baggrund af graden af slyngning.
2.4.5. Konsekvenser af indsats i vandløbene som følge af vandområdeplanerne.
I denne arbejdspakke er der arbejdet med metoder, som balancerer hensynene til afvanding og bedst mulig
tilstand for vandløbene, bl.a. igennem grødeskæring og online vandstandsmåling
2.4.7. Koordinering af udviklingsaktiviteter
I denne arbejdspakke er projektet koordineret og afrapporteret. Der har været afholdt løbende styregruppemøder og koordinationsmøder på SEGES, ligesom der har været afholdt møder med følgegruppe om
udfordringer omkring den målrettede regulering herunder efterafgrødeproblematik.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
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Uddybning resultater/leverencer
2.4.1. Analyser af målsætninger for det marine miljø
1 notat om problemstillinger ved målsætningsfastsættelsen, 2 notater om målsætningsfastsættelsen og
forskellige aspekter ved denne og 2 artikler om målsætninger og forskellige parametres betydning for opnåelse af målene i forskellige recipienter
2.4.2. Udvikling af måleprogrammer
2 notater om problemstillinger ved eksisterende måleprogrammer og indspil til, hvordan et nyt måleprogram
med fordel kan se ud.
2.4.3. Konsekvenser af ny regulering i forhold til det marine vandmiljø
1 rapport om aspekter ved forskellige reguleringsmetoders konsekvenser for den fremtidige arealanvendelse, 1 artikel, 1 notat og 1 rapport om betydningen af ny regulering for arealanvendelsen, 1 notat og 1 artikel
om konsekvenser for forskellige bedriftstyper i forskellige typer oplande og 1 rapport om konsekvenser for
forskellige bedriftstyper i forskellige typer oplande
2.4.4. Analyse af målsætninger og klassificeringer af vandløb
1 artikel om problemstillinger i forhold til målsætninger og klassificeringer og 1 notat der drøfter målsætninger, klassificeringer og problemstillinger om ændret klima
2.4.5. Konsekvenser af indsats i vandløbene som følge af vandområdeplanerne
2 informationsmaterialer/vejledninger og 1 video om, hvordan man bedst muligt finder løsninger der afvejer/
balancerer hensynene til afvanding og bedst mulig tilstand for vandløbene.
2.4.7. Koordinering af udviklingsaktiviteter og involvering af interessenter, korte styregruppemøder ca. hver
14. dag, koordinationsgruppemøder ca. hver 14 dag, 2 Følgegruppemøder og 5 møder med øvrige interessenter.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Positiv effekt på primærproducentens bundlinje.
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet er på flere fronter kommet med indspil til miljøregulering, og har bidraget til bedre rammevilkår,
ligesom der er generet viden om målrettede regulerings betydning for oplandene, bedrifter og arealanvendelsen. Sammen med fokusset på god afvanding er det med til at sikre, at produktionsarealerne kan dyrkes
på den mest optimale måde, hvilket har en positiv virkning på primærproducentens bundlinje
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Bedre rammevilkår sikrer, at flere primærproducenterne kan opretholde en fornuftig forretning. Det er godt
for statskassen, betalingsbalancen og samfundet som helhed ligesom et bedre miljø også kommer samfundet til gode.
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Note 9. Ejerskifte 2020
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var i 2016 at understøtte ejer- og generationsskifteprocessen samt at få sat gang i
flere ejer- og generationsskifter med henblik på at få løftet den ”pukkel” af ejer- og generationsskifter, der
findes inden for dansk landbrug.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Nye metoder til at øge antallet af ejer- og generationsskifter
1.1 Kortlægning og analyse af barrierer for ejer- og generationsskifter samt muligheden for at påvirke antallet af ejer- og generationsskifter
- Dette projekt har haft glæde af de indsigter og erfaringer, der er gjort i projektet ”Udvikling af nye metoder
til at skabe adfærdsændringer og implementering i landbrugserhvervet”. I nærværende projekt har den
eksterne ekspert bidraget til en kortlægning og analyse af landmænds barrierer i forhold til ejer- og generationsskifter.
- Med henblik på at researche og opnå forståelse for ”hvorfor landmændene gør, som de gør” i relation til
ejer- og generationsskifte blev der rekrutteret landmænd, rådgivere og SEGES-medarbejdere til deltagelse i
interviews.
- Til brug for interviews blev der udarbejdet forskellige spørgeguides.
- Via interviews med landmænd, rådgivere og SEGES-medarbejdere blev der indsamlet viden om landmænds ejer- og generationsskifte og/eller mangel på samme. Indsamlingen skulle føre til udviklingen af
løsninger – såkaldte ”nudges” – der kan ændre landmændenes adfærd ved ejer- og generationsskifte.
- Der blev lavet en del-rapport med en analyse og opsamling af interviews.
- På baggrund af analysen af den indsamlede viden om landmændenes adfærd omkring ejer- og generationsskifte blev der udarbejdet en rapport med en række interventioner (”idékatalog”), som blev vurderet at
kunne bidrage til at ændre landmændenes adfærd.
- Der blev udarbejdet en slutrapport med kommunikationsaktiviteter og målgrupper, som kan bruges til implementering i 2017.
- Med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i projektet, er der udarbejdet en test kaldet ”Test dit ejerskifte”, hvor køber / sælger kan få hjælp til at blive afklaret i sit ejerskifte. De lokale rådgivningsvirksomheder har haft mulighed for at få indsat kontaktoplysninger på den lokale rådgiver, som testen skulle sendes
til. Flere af rådgivningsvirksomhederne har benyttet sig af denne mulighed. Testen er formidlet via flere
forskellige formidlingskanaler og har givet megen positiv respons.
1.2 ”Fra deltid til fuldtid” og ”fra fuldtid til deltid”
- Interessen for og metoder til at gå ”Fra deltid til fuldtid” og ”Fra fuldtid til deltid” blev afdækket og undersøgt, og som fokus for aktiviteten blev valgt den yngre landmand.
- Med henblik på at målrette budskabet til den yngre landmand blev det valgt at udarbejde en tegnefilm. I
filmen medvirker tre yngre landmænd som konkrete cases til at belyse muligheden for ved hjælp af disse
tilgange at få igangsat flere ejer- og generationsskifter. Mere konkret formidler landmændene, hvordan de
har anvendt alternative metoder i form af en forpagtningsaftale, earn-out og et partnerskab med en ekstern
investor som alternativer til at etablere sig som ung landmand.
- Drejebog til tegnefilmen blev udarbejdet som opstart på aktiviteten.
- Tegnefilmen er blevet formidlet via forskellige formidlingskanaler, bl.a. via Økonomi & Virksomhedsledelses facebook-side, som er et medie, der benyttes af de yngre landmænd med henblik på at målrette aktiviteten til dette segment, således som det var forudsat i ansøgningen.
1.3 Udvælgelse af frontløbere til formidling af viden
- Klaus Andersen, LandboSyd blev udpeget i sin egenskab som formand for DLBR som ”frontløber” inden
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for dansk landbrug med det sigte, at han ud fra en ”genkendelses-effekt” ville være en effektiv formidler af
viden og resultater fra projektet.
- Der blev lavet en video, hvori Klaus Andersen medvirkede til formidling af budskaber og viden fra projektet
og med samtidig deltagelse af to konkrete cases om ejer- og generationsskifte.
- Drejebog for videoen blev udarbejdet som opstart på aktiviteten.
- Videoen er blevet formidlet via workshoppen om ejer- og generationsskifte, jf. pkt. 1.4 nedenfor.
1.4 Workshop om ejer- og generationsskifte
- Der blev den 21. november 2016 afholdt en workshop med ca. 80 deltagere. Deltagerne var en blanding
mellem købere og sælgere blandt landmænd, lokale rådgivere, finansielle rådgivere samt oplægsholdere
fra projektgruppen på SEGES.
- Workshoppen præsenterede den nyeste viden fra projektet, men skulle også bygge bro til den viden, der
generelt er om ejer- og generationsskifte både hos landmænd, rådgivere og SEGES.
- Projektet har haft held med at få landbrugsmedierne til at bringe flere artikler om workshoppen.
AP2 Overførsel af forskningsresultater fra Center for ejerledede virksomheder (CEV)
2.1 Værktøjer udarbejdet af CEV
Der blev ikke indgået samarbejde med CEV, som det var forudsat ved opstart af projektet, da der ikke kunne opnås enighed om vilkårene for samarbejdet. I stedet blev det valgt selv at stå for udsendelse og analyse af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev lavet, så den kunne benchmarkes med CEVs
undersøgelse og blev gjort mere landbrugsorienteret. Der blev udarbejdet en stor samlet rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen.
Derudover fik de 19 lokale rådgivningsvirksomheder, som havde medvirket i undersøgelsen, en specifik
rapport med besvarelser fra de landmænd, der var kunder hos dem.
Projektet har haft held med at få landbrugsmedierne til at bringe flere artikler om brugerundersøgelsen.

2.2 Vidensdelen fra CEVs projekt
- I april 2016 afholdte CEV en Ejerledelseskonference med præsentation af viden og resultatet fra projektet.
En projektdeltager deltog i konferencen med henblik på at opnå viden og indsigt i viden og resultater fra
projektet.
- I løbet af 2016 offentliggjorde CEV i alt 3 ud af 6 forskningsrapporter, der afdækker de faktiske udfordringer og muligheder, som danske virksomheder står over for i forbindelse med langsigtet planlægning ved et
ejerskifte. De 3 rapporter blev gennemgået af projektets medarbejdere.
- Det blev vurderet, hvordan den relevante viden implementeres i dansk landbrug, og der blev udarbejdet
notater herom.
AP3 Nye og alternative ejer- og finansieringsformer
3.1 Belysning af og løsningsforslag vedr. nye og alternative ejer- og finansieringsformer
- Som fokus for aktiviteten for nye og alternative ejerformer blev earn out valgt.
- Earn out-modellen blev belyst ud fra et skattemæssigt synspunkt.
- Der blev foretaget en analyse af anvendelsen af earn out ved virksomhedsoverdragelser i lokale rådgivningsvirksomheder.
- Anvendelsesmulighederne af earn out inden for Dansk Landbrug blev vurderet.
- Der blev udarbejdet et regneark med beregninger af nutidsværdi af aftalt overdragelsespris for earn out.
- Der er udarbejdet et kort notat, der vedrører aktiviteten om omlægning af landbrugsvirksomheder til en
eller flere andre ejerformer.
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- Med henblik på at opnå et fyldestgørende overblik over nye og alternative finansieringsformer efter finanskrisen blev der udarbejdet et notat med det formål at undersøge og vurdere nye og alternative finansieringsformer.
- Der blev udarbejdet et notat, som opstiller tre forskellige forslag til, hvordan et ejerskifte kan finansieres i
dag. Løsningsforslagene blev baseret på to konkrete ejerskiftecases med husdyrproduktion under forskellige ejerformer.
- Gennem indhentning af forskellige artikler blev det undersøgt, hvordan andre landmænd er lykkedes med
finansiering af deres bedrift, investering, udvidelse eller andet. Resultaterne fra undersøgelsen er formidlet i
artikler.
3.2 Sammenligning med udvalgte lande
- En projektdeltager har deltaget i Nordisk Skattemøde i Finland med deltagelse af rådgivere fra Danmark,
Sverige, Norge, Finland og Island. Projektdeltageren havde bedt om, at emnet generationsskifte var på
dagsorden i 2016, hvorfor det var hovedemnet den sidste dag. Med aktiviteten blev igangsat en indledende
undersøgelse, analyse og sammenligning af ejer- og finansieringsformer i udvalgte lande med ejer- og finansieringsformer i Danmark.
AP4 – Crowdfunding
4.1 Muligheden for anvendelse af crowdfunding i landbruget
- Med henblik på at opnå indsigt i og erfaringer med anvendelse af crowdfunding deltog to projektdeltagere
i en konference om emnet.
- Der blev valgt at arbejde med aktiebaseret og rewardbaseret crowdfunding.
Der blev i samarbejde med en lokal rådgivningsvirksomhed udvalgt to landmænd, som vurderes egnet til at
kunne rejse kapital ved hjælp af henholdsvis aktiebaseret og rewardbaseret crowdfunding.
- Efter udvælgelse besøgte projektgruppen sammen med den lokale rådgiver landmændene for yderligere
evaluering og godkendelse af konceptet bag idéen samt valg af crowdfunding-metode.
- Efterfølgende arbejdede den lokale rådgivningsvirksomhed og landmændene videre med deres koncepter
og udviklede en forretningsplan til præsentation overfor interesserede crowdfunding-platforme.
- Der blev på baggrund heraf udarbejdet et notat, som gennemgår faserne fra projektidé til lancering på
crowdfundingplatform og giver anbefalinger til, hvordan landmanden bedst muligt kommer igennem processen.
- Der blev desuden udarbejdet et notat, som præsenterer forretningsplaner for de to cases til brug for præsentation overfor interesserede crowdfunding-platforme.
- Der er udarbejdet en skitse til en digital platform indeholdende et spørgetræ, som kan bruges til at matche
landmændenes konkrete ønsker til, hvordan de gerne vil drive landbrugsvirksomhed.
AP5 Familiejura
5.1. Indsigt i fagområdet
- Der er udarbejdet flere juridiske meddelelser til formidling af emner inden for familiejura.
- Projektet har fået landbrugsmedierne til at bringe en artikel inden for emnet.
- En projektdeltager har medvirket i P4 Syd vedr. et indslag om, hvorvidt der oplevedes en større interesse
for at få styr på familiejuraen.
- Det eksisterende materiale inden for fagområdet blev gennemgået og kategoriseret, hvorefter det blev
udvalgt hvilket materiale, der skulle ajourføres / udarbejdes.
- Der er ajourført / udarbejdet 7 notater, hvor der til størstedelen af notaterne knytter sig et eller flere koncepter, som ligeledes er blevet ajourført / udarbejdet.
- Der er udarbejdet en folder ”Familie- og arveret? Har du husket at tage stilling?”, der giver viden til landmanden om de væsentligste spørgsmål inden for familie- og arveret.
- Der er indsamlet input til udformningen og indholdet af en ny ”Familiejura-side” fra det nyetablerede netværk ”Familiejura i landbruget”, jf. pkt. 5.2 nedenfor.
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- Der er lavet et nyt lay-out til udformningen og indholdet af ”Familiejura”-siden på den digitale platform, og
den nye side blev lanceret i november 2016.
5.2 Etablering af netværk
- Der er etableret et netværk ”Familiejura i landbruget” for lokale rådgivere, der arbejder aktivt med familiejura i landbruget.
- Der blev i marts måned afholdt kick-off arrangement for netværket med et fagligt indlæg, og hvor netværket kom med input til udformningen og indholdet af den nye ”Familiejura-side”.
- Der blev i september måned afholdt et 2-dages kursus for netværket med faglige indlæg og faglig sparring.
5.3 LifeTime Strategi
Der er formidlet viden om LifeTime Strategi på Økonomikonferencen 2016 på et spor under temaet ”Fremtidens rådgivning / ejerskifte”. Ved samme lejlighed havde projektet en stand på Økonomikonferencen, hvor
viden og resultater fra projektet blev præsenteret for interesserede.
5.4 Rådgivning til landmandsenker
Der blev indsamlet input fra erfa-grupper i dødsboer om enkers rådgivningsbehov. På baggrund af de indsamlede input blev der udarbejdet en folder til landmanden med hjælp til tiden lige efter et dødsfald og
overvejelser i forbindelse med skifte ”Guide til enker og enkemænd i landbruget”.
Der blev udarbejdet en flyer til ikke-dødsbokonsulenter (”Kunne din kunde med fordel skifte med sine
børn?”). Der er endvidere påbegyndt et værktøj til rådgiver / landmænd ved landmandens pludselige
død/sygdom ”To-do-liste ved landmandens død eller alvorlig sygdom”. Værktøjet færdiggøres i 2017.
Materiale er uploadet til den nye Familiejuraside, jf. pkt. 5.1, og er desuden formidlet på workshoppen, jf.
pkt. 1.4.
AP6 Projektledelse og kommunikation
Projektet er planlagt og drevet ud fra en klar og målrettet plan med henblik på at sikre fremdrift og realisering af projektets leverancer samt med løbende håndtering af interessenter. Der blev afholdt en workshop
om ejer- og generationsskifte, hvorigennem viden og resultater fra projektet blev formidlet. Aktiviteten omkring workshoppen er nævnt ovenfor under pkt. 1.4.
Da der i projektet har været stor fokus på kommunikation og formidling, er der afholdt en arbejdsdag om
kommunikation og formidling. Formålet med dagen var at skabe en samlet kommunikationsplan for projektet, hvor der var det rette flow i planen, og som tog højde for afhængigheder i projektets leverancer.
Med udgangspunkt i kommunikationsplanen er der løbende formidlet om projektet via anvendelse af forskellige formidlingskanaler.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Nyt koncept
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
- Udarbejdet rapport med kortlægning og analyse af barrierer for et ejer- eller generationsskifte på baggrund af den indsamlede viden om landmændenes adfærd omkring ejer- og generationsskifte. Rapporten
indeholder en række interventioner (”idékatalog”), som er vurderet at kunne bidrage til at ændre landmændenes adfærd.
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- Udarbejdet slutrapport for aktiviteten om nudging og adfærdsdesign, jf. pkt. 1.1, der indeholder kommunikationsaktiviteter og målgrupper, som kan bruges til implementering i 2017.
- Udviklet testen ”Test dit ejerskifte”, hvor køber / sælger kan få hjælp til at blive afklaret i sit ejerskifte.
- Udarbejdet tegnefilm, der belyser tre alternative metoder til at etablere sig som ung landmand.
- Udarbejdet video til afprøvning og formidling af specifik udvalgt viden via frontløber.
- Afholdt workshop om ejer- og generationsskifte, hvor den nyeste viden fra projektet blev præsenteret.
- Udarbejdet spørgeskemaundersøgelse om ejer- og generationsskifte samt udarbejdet flere rapporter på
baggrund heraf.
- Udarbejdet notater, hvor viden fra CEVs rapporter er sammenholdt i det omfang, det er landbrugsrelevant,
og hvor der er foretaget en kvalificering af eksisterende viden inden for ejerskifte.
- Udarbejdet et notat indeholdende en belysning, analyse og vurdering af, hvor / hvordan earn out kan bruges i landbruget samt udarbejdet et regneark med beregninger af nutidsværdi af aftalt overdragelsespris for
earn out.
- Udarbejdet et notat, hvor nye og alternative finansieringsformer er undersøgt og vurderet.
- Udarbejdet et notat indeholdende tre forskellige forslag til, hvordan et ejerskifte kan finansieres i dag.
- Undersøgt, hvordan andre landmænd er lykkedes med finansiering af deres bedrift, investering, udvidelse
eller andet gennem indhentning af artikler.
- Deltaget i Nordisk Skattemøde, hvor emnet generationsskifte var hovedemnet den ene dag.
- Udarbejdet et notat, som gennemgår faserne fra projektidé til lancering på crowdfundingplatform og givet
anbefalinger til, hvordan landmanden bedst muligt kommer igennem processen.
- Udarbejdet et notat, som præsenterer forretningsplaner for de to cases til brug for præsentation overfor
interesserede crowdfunding-platforme.
- Udarbejdet flere juridiske meddelelser og bidrag til en artikel til Landbrugsmedierne til formidling af emner
inden for familiejura.
- Medvirket i P4 Syd vedr. et indslag om, hvorvidt der oplevedes en større interesse for at få styr på familiejuraen.
- Ajourført / udarbejdet formidlingsmateriale inden for familiejura, herunder folderen ”Familie- og arveret?
Har du husket at tage stilling?”, og notater og koncepter.
- Lavet et nyt lay-out til udformningen og indholdet af ”Familiejura”-siden på den digitale platform til lancering i november 2016.
- Etableret et netværk kaldet ”Familiejura i landbruget”.
- Afholdt flere temadage om familiejura.
- Afholdt indlæg til formidling af LifeTime Strategi.
- Udarbejdet materiale, der knytter sig til landmandsenkers særlige rådgivningsbehov, herunder udarbejdet
folderen ”Guide til enker og enkemænd i landbruget” til landmanden med hjælp til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte, samt flyeren ”Kunne din kunde med fordel skifte med sine
børn?” til ikke-dødsbokonsulenter.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Synliggørelse og understøttelse af behovet for ejer- og generationsskifte i dansk landbrug
Uddybning brugerrettede effekter
- En central effekt af projektet er synliggørelsen og understøttelse af behovet for ejer- og generationsskifte i
dansk landbrug. Formidling har været et vigtigt indsatsområde i 2016 med henblik på at opfylde formålet
med projektet, så resultater når ud til flest mulige og giver effekt. Derfor er der i projektet gjort en stor indsats for at formidle viden og resultater via forskellige formidlingskanaler.
- Projektet har givet indblik i landmændenes adfærd og barrierer ved ejer- og generationsskifte, og vi har
derfor kunnet målrette indsatsen omkring formidling af relevant viden til at sikre implementering. Det har
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helt konkret betydet, at der i projektet har været fokus på både at vælge den rette ”form” til formidling af
relevant viden, men også at vælge den rette ”kanal” i forhold til modtageren.
- Projektets viden og resultater er gjort tilgængelige for primærproducenten via online artikeldatabaser under ét samlet nyt ikon med henblik på at sikre lettere adgang til den relevante viden.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Den ”pukkel” af ejer- og generationsskifter, der opleves i dansk landbrug, er til stede i store dele af samfundet. Det forventes, at projektet vil bidrage til at få sat gang i flere ejer- og generationsskifter inden for dansk
landbrug. Dette vil have en afledt positiv effekt på samfundet som helhed, idet det vil løfte noget af den
”ejer- og generationsskifte-pukkel”, der opleves i samfundet generelt.
Viden samt nye tilgange og løsninger til understøttelse og iværksættelse af ejer- og generationsskifter vil
også kunne anvendes til inspiration inden for andre erhverv i samfundet.
Note 10. Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - videnoverførsel
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at demonstrere, formidle og i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder
implementere sidste nye viden, der forbedrer kvaliteten og reducerer omkostningerne ved fremstilling af
grovfoder for at fremme en lønsom og miljømæssig bæredygtig produktion på den enkelte kvægbedrift.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Rådgivermatchen
Orientering om og opstart af Rådgivermatchen der er en konkurrence mellem rådgivningsvirksomheder om
at skabe den største økonomiske forbedring i grovfoderproduktionen hos deres kunder (malkekvægbedrifter). Matchen gennemføres i perioden 2016 – 2018 og var åben for tilmelding for alle virksomheder i 2016,
der yder tværfaglig rådgivning om produktion, opbevaring og udnyttelse af grovfoder.
• Konceptbeskrivelse
• Orienteringsmøde for rådgivningsvirksomhedernes ledelser (direktører og chefkonsulenter)
• Lokale kick off møder med introduktion til rådgivermatchen for rådgivere og landmænd
• Support til lokale rådgivere i brug af værktøjer
• Formidling af matchen og resultaterne i landsdækkende faglig presse
• Opsamling og validering af delresultater på udvalgte nøgletal (fra f. eks driftsgrensanalysen)
AP 2: Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
• Udtagning af ugentlige prøver af kløvergræs og majshelsæd til bestemmelse af tørstofindhold og foderværdi i de sidste 2-3 uger før forventet høst på en række kvægbrug fordelt ud over hele landet.
• Udtagning af prøver af kernemajs til bestemmelse af vandindhold.
• Resultaterne af analyserne blev publiceret løbende (senest 3 dage efter udtagning) på SEGES´s hjemmeside som beslutningsstøtte for landmændene til valg af høsttidspunkt.
• Analyserne er desuden anvendt til at justere høstprognoserne for kløvergræs, majshelsæd og kernemajs.
• Monitering ugentligt for angreb af bladsvampe i majshelsæd, kolbemajs og kernemajs for at forbedre beslutningsgrundlaget for en evt. bekæmpelse samt forbedre grundlaget for et beslutningsstøtteværktøj for
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landmændene.
• Justering af høstprognoserne udføres med ekstern bistand fra Aarhus Universitet.
AP 3: Formidling og videndeling
Den nyeste viden om grovfoderproduktion og –udnyttelse blev formidlet via artikler og sociale medier. Især
indenfor følgende områder:
Dyrkning af kløvergræs, f.eks.:
• Valg af nye arter og frøblandinger til forskellige formål og dyrkningsbetingelser
• Etablering, gødskning og pleje af kløvergræs
• Høst og optimering af slætstrategi samt beslutningsstøtte for høst af kløvergræs.
Dyrkning af majs, f.eks.:
• Optimalt valg af majssorter
• Dyrkningssystemer i majs, som kan stabilisere udbytte og kvalitet og minimere forbruget af hjælpestoffer
• Høst og beslutningsstøtte for høst af majs.
Ensilering, opbevaring og anvendelse af grovfoder, f.eks.:
• Udbyttemåling- og registrering, samt systemer og management vedrørende ensilering og opbevaring af
grovfoder
• Fodring med grovfoder med henblik på optimal foderudnyttelse og mælkeydelse
• Årets aktuelle foderanalyser af grovfoderkvaliteten i forhold til afgrøder, slætnummer, geografiske områder, opbevaringsform, sorter, mv.
AP 4: Grovfoderekskursionen
Den nyeste teknologi og viden indenfor produktion og udnyttelse af grovfoder blev demonstreret på en omfattende ekskursion for landmænd og rådgivere på to topmoderne og effektive malkekvægbedrifter i den
nordlige halvdel af Jylland. Demonstrationerne blev gennemført i samarbejde med maskin-, foder- og rådgivningsvirksomheder. Deltagerantal blev på ca. 500 kvægbrugere, rådgivere og firmafolk.
Projektets resultater/leverencer:
- Optimerende teknologi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
1. Rådgivermatchen
Opstart af rådgivningskoncept omkring mælkeproduktion og foderforsyning på en række bedrifter som er
kunder hos de deltagende rådgivningsvirksomheder.
Øget kendskab og brug af rådgivningsværktøjer i rådgivningsplatformen for lokale rådgivere
Øget rådgivningsniveau omkring foderforsyning på kvægbrug som følge af bedre og mere kvalificeret beslutningsgrundlag
2. Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
Pålidelige prognoser for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
Formidling af udviklingen i foderværdi af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
3. Formidling og videndeling
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En række publicerede artikler til SEGES’ hjemmeside samt til landbrugsfaglige medier målrettet landmænd
og rådgivere
4. Grovfoderekskursion
En omfattende grovfoderekskursion for 500 landmænd og rådgivere i juni 2016 med demonstration af den
nyeste viden og teknik til foderforsyning på to topmoderne kvægbedrifter på Lemvigegnen
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
De tilgængelige rådgivnings- og managementværktøjer er forbedret og gjort mere tilgængelige. Derudover
opsamles der efterhånden mere data og information digitalt - i produktionen fra mark til foderbord, hvilket
styrker mulighederne for målrettede indsatser.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
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.
Note 11. Landbruget i planlægningen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet var, at skabe de bedste forudsætninger for en hensigtsmæssig udvikling af den enkelte bedrift i
samspil med de øvrige interesser og de rammebetingelser der er i det åbne land. At landbruget generelt,
men også den enkelte landmand, blev klædt på til at udfordre den nuværende planlægningspraksis og søge en bedre koordinering mellem kommunernes indsatser og landmændenes planer og ønsker.
Projektets aktiviteter:
I projektet blev der sat fokus på den kompleksitet og de rammevilkår, der gør sig gældende for planlægning
og indsatser i det åbne land, og som gør det særligt vigtigt at sikre, at viden om landbrugets vilkår og muligheder bliver tænkt ind som en del af indsatsen. På den baggrund blev der demonstreret og videreformidlet landbrugsfaglige fakta, viden og fremtidsperspektiver i planlægningen for både landmænd, rådgivere og
kommuner samt ved etablering af tværfaglige fora, hvor landmænd, rådgivere, kommuner og forskere kunne udvikle og koordinere fælles indsatser.
I projektet er følgende aktiviteter blevet gennemført:
AP. 1. Landbrug og kommuneplanlægning
Gennem møder, samarbejde, oplæg og artikler er der blandt landmænd, kommuner, rådgivning og andre
interesser sat fokus på, hvordan landbruget og den enkelte landmand kan være på forkant, få indflydelse
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og skabe forbedrede udviklingsrammer gennem en aktiv rolle i kommuneplanlægningen. Endvidere har der
gennem etablerede kommunenetværk været afholdt temadage og kontinuerlig dialog, hvor der har været
arbejdet med at finde nye veje og løsninger på de udfordringer og perspektiver, der er forbundet med planlægning for og med landbruget, samt de indsatser der knytter sig hertil.
Der blev indhentet viden om andre landes rammevilkår og tilgang til strukturudvikling og planlægning.
AP. 2. Innovation og tværfaglige indsatser i det åbne land
Der har været et samarbejde mellem Limfjordsrådet, Aalborg Kommune, LandboNord, AgriNord, en række
deltagende landmænd og SEGES om helhedsorienteret oplandsrådgivning i forbindelse med vådområdeplanlægning og miljøindsatser på hhv. to lokaliteter. På denne baggrund er der gennem workshops, møder,
oplæg og indspil blevet set på, dels hvordan man kan løse flere udfordringer på én gang indenfor miljø,
natur og landskab, dels hvordan visioner for den overordnede planlægning kan kobles med den enkelte
landmands ønsker.
AP. 3 Landmandens udvikling i landdistriktet
Der er afholdt en række møder i de to erfa-grupper bestående af landdistriktskonsulenter. Gruppemedlemmerne udvekslede åbent erfaringer på tværs af virksomheder til gavn for landmænd, der således kan forvente opdateret viden om støtteordningerne – mål, ansøgning og administration, uanset hvor i landet landmanden henvender sig. I regi af KHL (Kolding Herred Landboforening) afholdtes en temadag om tilbudsloven.

AP. 4. Form, farver, materialer og landskabelige hensyn i landbrugsbyggeriet
Der blev afholdt en række møder med de landbrugsfaglige bygningskontorer med fokus på erfaringsudveksling fra konkrete byggeprojekter og samspil med kommunerne mhp. forbedrede byggesagsforløb.
Der blev desuden afholdt en temadag for den landbrugsfaglige arkitekturfaggruppe som inspiration ift. form,
farver, materialer og landskabelige hensyn. Endelig er erfaringerne formidlet via artikler til lokale nyhedsmedier ud til landmændene.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Udgivelse af artikler (fagblade og aviser), afholdelse af temadage
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet 12 artikler, der formidler om projektets arbejdsområder. Artiklerne er publiceret i diverse
aviser,fagblade og digitale medier. En artikel om jordfordeling er udarbejdet, men forventes publiceret i
fagbladet Teknik og Miljø i foråret 2017.
Der har været afholdt 6 temadage/workshops og netværksmøder med deltagelse af kommuner, lokale rådgivere og landmænd.
Der har været deltagelse i 25 møder, temadage og kongresser, hvor erfaringer og perspektiver fra projektet
har været bragt i spil. Der har i den sammenhæng været afholdt møder hos både virksomhedslandbrug,
kommuner, lokale rådgivningsvirksomheder og styrelser.
Der er afholdt 10 indlæg på møder, workshops, temadage og lign.
Der er gennemført rejser til Brussel (DG-Agri (EU´s departement for landbrug), subgroup on innovation)
samt en studietur til Holland (strukturudvikling og jordfordeling).
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Optimeret fysisk og strategisk planlægning, rettidig omhu og indflydelse på egne udviklingsrammer
Uddybning brugerrettede effekter
De primære gevinster vil være:
At statslige institutioner og kommuner i deres planer og indsatser tilgodeser udviklingen af de enkelte landbrug og skaber grundlaget for fortsat vækst.
At landmanden er vidende om konsekvenser og muligheder, og dermed har muligheden for at foretage
aktive valg og gennemføre løsninger, der er accepteret af både landmand og kommune.
At landmanden ser potentiale for at søge indflydelse på kommunens planlægning og derigennem sikre
fortsatte udviklingsmuligheder og rammer for bedriften
At landmanden er klædt på til at udnytte investeringsordninger og landdistriktsprogrammet i øvrigt
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Forbedret image, bedre samspil med andre interesser
Uddybning samfundsrettede effekter
En kvalificeret planlægning, der imødekommer landbrugets behov, kan sikre vækst og udvikling af virksomhederne i samspil med natur, miljø, klimaindsatser, rekreation, landskab og transport.
Helhedsorienterede, tværfaglige og langtidsholdbare løsninger, kan øge potentialet for at skabe merværdi,
hvor der samtidig er sparet på de samlede ressourcer, og dermed samlet understøtte landbrugsbedriftens
forretning.
Et øget samspil og den gensidig forståelse mellem landbruget og de øvrige interesser, kan understøtte en
positiv og proaktiv udvikling af landdistrikterne som helhed.
En større almen forståelse for landbruget og dets forudsætninger i et landskab, hvor der bliver større pres
på arealressourcerne.
Note 12. Landmandsakademiet - strategisk kompetenceudvikling for landmænd
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at sikre, at der er målrettede kompetenceudviklingstilbud indenfor ledelse, strategi og forretningsudvikling til rådighed for ejere og ledere i landbruget, og at disse tilbud er synlige overfor
landmænd. Endvidere var formålet at etablere et overblik over behovet for kompetenceudvikling for det
fortsat stigende antal udenlandske medarbejdere i danske landbrugsvirksomheder. Det gælder både kulturelle, sproglige og landbrugsfaglige kompetencer.
Projektets aktiviteter:
Ejerens og driftslederens behov for kompetenceudvikling følges og forløb designes.
Der blev i 2016 sat yderligere fokus på opsamling af behov for kompetenceudvikling inden for ledelse og
strategi hos ansatte og ejere i landbruget. Der blev i den forbindelse gennemført følgende aktiviteter:
- Gennemførelse af to dags-møder i projektets fokusgruppe/advisory board. Temaer: Mentorordning, udenlandske medarbejdere og Ejer- og generationsskifte.
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- Møder med den finansielle sektor om landmænds behov for kompetenceudvikling
- Møder med rådgivningsvirksomheder om landmænds behov for kompetenceudvikling
- Møder med landbrugsskoler om unge landmænds behov for videreuddannelse.

På baggrund af de indsamlede indspil til kompetenceudvikling blev der iværksat følgende aktiviteter:
- Design og afprøvning af temadag om ”Forhandlingsteknik og det gode samarbejde med banken” – gennemført i hhv. Billund og Aalborg
- Design/tilpasning af de to sidste fag i Akademiuddannelsen i ledelse til landmænd. Fagene er: ”Det strategiske lederskab” og ”Økonomistyring i praksis”
- Interview af to landmænd, der tidligere har deltaget i faget ”Økonomistyring i praksis”
- Design af erfagruppernes ledelsesdag – ”En dag i ledelsens tegn”
- Design af kurset ”Effektiv forhandlingsteknik”
- Møde om kompetenceudvikling af medarbejdere i Danmarks største malkekvægbesætning.
Udenlandske medarbejdere i danske landbrugsvirksomheder
Kompetenceudviklingsbehovet hos udenlandske medarbejdere, der arbejder i danske landbrugsvirksomheder, blev afdækket i forbindelse med nedenstående aktiviteter:
- Møder med landbrugsskoler om deres tilbud til udenlandske medarbejdere
- Interview af udenlandske medarbejdere, der har deltaget i lederuddannelsen ”Ledelse i praksis”
- Møde med forsker, der har lavet undersøgelse af medarbejderne i danske landbrugsvirksomheder – herunder også udenlandske medarbejdere.
Synliggørelse af vigtigheden af kompetenceudvikling samt relevante forløb på landmandskongresser samt
via artikler og oplæg.
Der blev gennemført følgende aktiviteter:
- Deltagelse på en stand med præsentation af kompetenceudviklingstilbud udviklet i projektet på følgende
kongresser/udstillinger: Plantekongres, Kvægkongres, Kongres for svineproducenter og Agromek.
- Der er udarbejdet artikler til den landbrugsfaglige presse – LandbrugsAvisen, Effektivt Landbrug, Maskinbladet og Landboungdomsbladet. Artiklerne har omhandlet en generel opfordring til ledere i landbruget om
at efteruddanne sig samt fortælle om landmænds udbytte af at have deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter udviklet i projektet.
- Der er udarbejdet præsentationer af aktuelle kompetenceudviklingstilbud til landmænd på SEGES.dk/Akademi
- Der er udarbejdet nyhedsbreve til landmænd med information om kompetenceudvikling. Nyhedsbrevene
har omhandlet en generel opfordring til ledere i landbruget om at efteruddanne sig samt fortælling om
landmænds udbytte af at have deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter udviklet i projektet samt præsentation af konkrete kompetenceudviklingstilbud.
- Der er offentliggjort opslag om kompetenceudvikling på SEGES Akademis facebook-side – der har samme indhold, som i nyhedsbrevene.
- Der er udarbejdet pjecer med beskrivelse af kompetenceudviklingstilbud til landmænd – Akademiuddannelse i ledelse, Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi, Det strategiske lederskab, Lean, Økonomistyring i praksis, Masterclass i strategi og ledelse, Effektiv forhandlingsteknik, Bestyrelsen i landbrugsvirksomheden.
- Der er afholdt informationsmøder for landmænd med præsentation af Akademiuddannelsen i ledelse.
Alternative lærings- og informationsformer
For at understøtte alternative lærings- og informationsformer er der gennemført følgende aktiviteter:
- Der er udarbejdet Podcast over følgende temaer: Fremtidens landmand, Ledelse, Lean, Strategi og forretningsudvikling. Bestyrelser i landbruget.
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- Der er udarbejdet en video om mentorordning.
Danske landmænd i udlandet
Der er gennemført følgende aktiviteter for at afdække, om der er et uddannelsesbehov hos de danske
landmænd, der har etableret sig i udlandet:
- Der er afholdt et møde med Danish Farmers Abroad, om deres eventuelle behov for kompetenceudvikling.
- Der har været deltagelse i en konference med temaer for danske landmænd i udlandet.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt koncept
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Der er etableret et overblik over kompetencebehovet hos ejere og driftsledere i landbruget. På den baggrund er der udviklet og beskrevet fem nye kompetenceudviklingsforløb.
Vigtigheden af kompetenceudvikling af ejere og ledere i landbruget samt konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter er blevet formidlet til landmænd. Det er sket via 20 artikler og omtaler i den landbrugsfaglige presse, via hjemmesiden seges.dk/akademi, 16 nyhedsbreve, der når 935 landmænd, oplæg samt dialog med
landmænd på 3 kongresser og Agromek. Endelig er der 870, der har liket SEGES Akademis facebook-side,
hvor der er et overblik over aktuelle kompetencetilbud, der er målrettet kompetenceudvikling af landmænd.
Der er opsamlet behov for kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere, som er beskrevet i referater
fra møder med landmænd, forsker og landbrugsskole. Da behovet er større end først antaget, og da der
ligger en større opgave i at undersøge, hvad kompetenceudviklingen konkret skal indeholde, har det resulteret i et projekt, der støttes af Promilleafgiftsfonden for landbrug i 2017, hvor der arbejdes videre med konkrete behov og design af kompetenceudviklingsaktiviteter.
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
- Mere motiverede og effektive medarbejdere og en mere robust ledet virksomhed generelt set
Uddybning brugerrettede effekter
Stærke kompetencer indenfor ledelse, strategi og forretningsudvikling er altafgørende for landmænd, der
skal lede fremtidens landbrugsvirksomheder, som generelt forventes at blive endnu større, end vi kender
dem i dag. Styrkede kompetencer vil med stor sandsynlighed resultere i mere tilfredse medarbejdere og en
forbedret bundlinje hos den enkelte landmand.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Det øgede fokus på kompetenceudvikling og muligheder for videreuddannelse til ansatte i landbruget bidrager 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 personale- og virksom-
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hedsledere får landbrugsvirksomhederne mere effektive og bevidste medarbejdere, der bidrager til et mere
konkurrencedygtigt landbrug.
Note 13. Forbedret økonomi og dyrevelfærd i svineproduktionen ved øget overlevelse af pattegrise
og smågrise.
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formål: Forbedre indtjeningen og dyrevelfærden i svineproduktionen via en målrettet indsats for, at flere
pattegrise overlever indtil 30 kg.
To metoder (hhv. staldskoler og intensiv rådgivningsforløb) til implementering af viden om pattegriseoverlevelse afprøves i en række besætninger.
Projektets aktiviteter:
AP1: Staldskoler
Gruppens medlemmer kom på besøg i hinandens stalde og så med egne øjne, hvordan tingene blev løst
på staldgangen. En rådgiver med svinefaglig indsigt faciliterede staldskolen, således at ”best practice” og
sidemandsoplæring blev en central del i vidensdelingen.
• Der blev etableret 9 staldskoler á 5-6 besætninger, i alt 52 besætninger, 4 af staldskolerne var kun for
udenlandsk ansatte
• Besætningsdata blev indsamlet ugentligt
• Der blev lavet en hitliste, hvor staldskolerne blev rangeret den 15/12-2016
• Der blev afholdt et webinar for personer, der skulle facilitere staldskolerne den 30/8-2016.
• Der blev afholdt 9 opstartsmøder, ét for hver staldskole, hvor Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES VSP
deltog.
• Det blev afholdt i alt 52 staldskolemøder, et staldskolemøde pr. medlem.

AP2: Intensivt rådgivningsforløb
En rådgiver får på de hyppige besøg personalet til at fastholde og forbedre den daglige performance i staldene.
• Der blev etableret et intensivt rådgivningsforløb i 18 besætninger.
• Der blev lavet et opstartsbesøg i hver af de 18 besætninger
• Der blev afholdt 6 besøg i hver besætning, i alt 108 besøg
• Besætningsdata blev indsamlet ugentligt
• Der blev lavet en hitliste, hvor de deltagende besætninger blev rangeret den 15/12-2016.
AP3: Effekt af rådgivningsforløb versus staldskoler
Effekten af at have deltaget i en staldskole eller et intensivt rådgivningsforløb blev vurderet ved at sammenholde udvalgte data og nøgletal fra de deltagende besætninger i AP1 (staldskoler) og AP2 (intensivt
rådgivningsforløb).
• Der blev lavet en effektmåling på, hvilken effekt, tiltagene havde på totaldødeligheden.
• Der blev lavet et notat med erfaringer fra henholdsvis staldskolerne og de intensive rådgivningsforløb.
• Der blev afholdt et seminar den 15/12-2016, hvor resultater og erfaringer blev bredt ud til øvrige svineproducenter.
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
- Bedre almen dyrevelfærd
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Uddybning resultater/leverencer
• Det blev afholdt i alt 52 staldskolemøder, et staldskolemøde pr. medlem, i de 9 staldskoler.
• Der blev afholdt 6 besøg i hver besætning, i alt 108 besøg
• De ugentlige dataregistreringer fra besætningerne dannede grundlag for rangeringen af besætningernes
performance samt udviklingen mht. overlevelse blandt pattegrise og smågrise. Dette blev præsenteret den
15/12-2016 til et møde, hvor i alt 192 personer deltog. Deltagerne repræsenterede 10 % af den danske
smågriseproduktion.
• Der blev lavet et notat vedr. erfaringer samt effekten af projektet.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre management i produktionen
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Øget overlevelse blandt pattegrise og smågrise giver en ekstra indtægt på ca. 200 kr. hver gang én gris
reddes. I en gennemsnitlig besætning med 850 årssøer betyder en reduktion på 0,3-0,4 grise pr. kuld en
ekstra indtjening på 134.000 kr. årligt. Et fokus, hvor målet er at give den enkelte staldmedarbejder øget
viden og anvisninger til konkrete ændringer, giver øget motivation og arbejdsglæde hos de ansatte. Endelig
øgets dyrevelfærden hver gang en gris reddes.
Note 14. Kom godt i gang med omlægning til økologisk produktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet var at gøre overgangen til økologisk drift succesfuld for landmanden, hvilket skete ved, at der
skulle skabes rum til at fokusere på stærk driftsledelse, så den nødvendige merindtjening ved omlægningen
kunne realiseres.
Projektets aktiviteter:
Videnformidlingen og netværksdannelsen tog udgangspunkt i følgende indsatsområder:
-Videnformidlingen kunne foregå som grupperådgivning eller som rådgivning på bedriften.
-Grupperådgivningen kunne være målrettet enten gruppen af fuldtidslandmænd eller gruppen af deltidslandmænd. Grupperådgivningen lagde op til at grupperne mødtes op til tre gange i løbet af efterårssæsonen, for at etablere nogle netværk, der forhåbentlig kan være til gavn for de deltagende efter at projektet var
afsluttet.Der var fokus på at sikre overdragelse af viden og erfaringer fra etablerede økologiske landmænd.
Aktiviteterne blev koordineret af økologirådgiverne.
-Der hvor rådgivningen foregik på bedriften har tilskuddet været forbundet med en egenbetaling på 50% af
medgået tid. Der kunne maksimalt opnås tilskud til 5 timers rådgivning.
- Formidling og kommunikation om indsatsen og projektets resultater foregik gennem landbrugspressen.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
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Uddybning resultater/leverencer
Individuel rådgivning om økologisk produktion indenfor alle relevante faggrene. Der er gennemført 136
individuelle rådgivningsaktiviteter overfor nyere økologiske landmænd. Der er ydet individuel rådgivning
med et samlet timetal på omkring 770 timer.
Gruppeaktiviteter produktionslandmænd
Der er gennemført gruppeaktiviteter med vidensformidling og netværk til i alt 317 nyere økologiske landmænd. Heraf var der konkret 7 gruppeaktiviteter for deltidslandmænd, hvor der var i alt 59 deltagere.
Formidlingsartikler. Der er udarbejdet og udgivet formidlingsprodukter i projektet, der fortæller om projektet
og dets resultater.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Aktiviteterne har været målrettet nyere omlagte økologiske producenter. Derfor forventes det, at primærproducenterne gennem deltagelse i aktiviteterne har haft mulighed for at øge det faglige niveau, således at
det har inspireret til at øge egen bundlinje og blive mere bevidst om, hvorledes de styrer og styrkere management på deres egen bedrift. Der forventes en stor andel af involvering fra de deltagende økologiske
landmænd, det kan også øge deres individuelle fokus på management og økonomisk gevinst for den enkelte primærproducent.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Den forbedrede viden som de nyere økologiske landmænd har fået gennem deltagelsen i projektets aktiviteter forventes at give et positivt afkast på bundlinje, indtjenings- og udviklingsmuligheder. Dels fordi viden
om regler og rammevilkår er øget, men også fordi viden om den økologiske produktion og udviklingsmuligheder i produktionen er blevet præsenteret og diskuteret med en økologikonsulent eller ved grupperådgivningen. Det må forventes at give positiv afkast hos den enkelte landmand.
Note 15. Naturen i landbruget - og landbruget i naturen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er, at danske landmænd får sikkerhed for deres fremtidige produktion ud fra de rammebetingelser,
der er i forhold til natur- og arealforvaltning. Projektet skal sikre den nødvendige faglige viden ud til landmænd og deres rådgivere. Projektet skal også hjælpe landmænd med at optimere indsatsen ved at vælge
de for landbrugsproduktionen og naturen mest optimale løsninger.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
Ap 1
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Udfordringer og optimering i samspillet mellem landbrug, natur og arealforvaltning
Der er blevet arbejdet på at finde optimale løsninger til gavn for landmandens bundlinje og naturen. Det
handler her primært om formidling af de mange faglige udfordringer, der knytter sig til natur, arealforvaltning
og produktion samt om at synliggøre de mest hensigtsmæssige løsninger, der gør det nemmere at være
landmand i en hverdag med mange forskellige regler og tilskudsmuligheder.
Der er gennem året informeret løbende ud til landmænd og deres rådgivere, bl.a. via faglige oplæg på en
række møder med landmænd og rådgivere, ligesom der er hentet faglig inspiration og ny viden til projektet
via deltagelse i konferencer, møder med myndigheder (kommuner og ministerier), afholdt erfagruppemøder og været løbende faglig sparring med naturrådgivere efter behov. Der har været deltagelse i
konference og møde i hhv. Holland og Irland, hvor der er indhentet inspiration og ny faglig viden om udfordringerne mellem natur og produktion, herunder Natura 2000 implementeringen.
Ap 2
Demonstrationer inden for natur- og arealforvaltning. Der blev fokuseret på rådgivning om, hvordan nye
regler og initiativer fremover vil påvirke landbrugsdriften inden for følgende hovedemner:
§ 3 beskyttede naturtyper
Regler og uklarheder om udpegning af areal beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 er beskrevet og
belyst. Med udgangspunkt i faglige vurderinger i konkrete sager, blev de barrierer, som landmænd oplever i
forbindelse med Naturbeskyttelseslovens § 3 belyst. Det blev på baggrund af eksempler vurderet, om
landmændenes produktionsmuligheder blev forringet unødig grundet uklar lovgivning.
Natura 2000 og habitatdirektivet
Nye handleplaner for Natura 2000-områderne blev sendt i høring for planperiode 2016-2021. I projektet
blev det belyst, hvilke konsekvenser, muligheder og barrierer Natura 2000-planerne kan have for landmændene, og hvilke virkemidler der er til rådighed. Retsvirkningen for lodsejerne blev vurderet.
Samspil med øvrige støtteregler
Muligheder og konsekvenser af nye krav i Landbrugsreformen som f.eks. de grønne krav, herunder MFO
brak og hvordan disse krav kan give bedst mulig synergi med de natur- og miljøtiltag, der i øvrigt er hensigtsmæssige at gennemføre på bedriften, blev belyst og formidlet.
Landmanden som naturforvalter
Der blev sat fokus på at demonstrere og formidle gode eksempler på landmænd, der udfører naturpleje
f.eks. ved at være gået ind i naturprojekter eller ved at igangsætte forskellige naturtiltag m.m. Mulige barrierer for landbrugsproduktionen blev ligeledes beskrevet bl.a. via indlæg på Plantekongressen og via artikler.
Der blev også sat fokus på naturværdier og biodiversitet til landmænd. Det skete bl.a. via oplæg på temadage for landmænd om naturpleje, hvor der var formidling af landmændenes mulighed for at bidrage positivt til at øge naturindholdet på deres bedrift.
Fodaftryk i den øvrige landbrugsproduktion
For i højere grad at integrere natur og landbrugsproduktion blev der i projektet skabt tættere bånd til den
primære planteavlsproduktion. Det skete bl.a. gennem deltagelse i 4 seminar for planteavlsrådgivere, med
fokus på at sikre bedre kobling mellem effektiv produktion og naturhensyn. Der blev bl.a. også udarbejdet
en folder om naturhensyn på bedriften.
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Se uddybende beskrivelse herunder
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Uddybning resultater/leverencer
Projektets leverancer:
• Der er skrevet 32 artikler, der informerer om projektets arbejdsområder
• Der er udarbejdet en informationsfolder til landmænd om naturhensyn
• Der er udarbejdet og opdateret faktaark
• Der er afholdt 18 indlæg på møder, workshops og lignende
• Der har været deltagelse i 5 møder, seminar og kongresser, hertil også planlægning og gennemførsel af
Plantekongressen 2016
• 4 oplæg for studerende fra landbrugsskole, Aarhus Universitet og KU LIFE
• Der er afholdt møder hos 3 lokale rådgivningsvirksomheder, hvor videnshuller i rådgivning om natur og
arealforvaltning er afdækket
• Der er afholdt 2 erfagruppemøder for rådgivningsgruppe om natur
• Konkrete eksempler på landmænd, der udfører naturpleje eller arbejder med natur – både hvor der har
været positive og negative oplevelser, er indgået i oplæg og fremhævet på forskellige møder.
• Eksisterende information i form af vejledninger, artikler m.m. der beskriver, hvilke procedurer der bør følges, hvis der opstår uoverensstemmelser i forbindelse med § 3 beskyttet natur, er blevet uddybet og opdateret med nyeste viden
• Der er indsamlet eksempler på, hvor naturpleje og etablering af ny natur kan giver problemer for den øvrige produktion. Der er udarbejdet løsningsforslag til, hvordan landmændene kan forene natur og landbrugsproduktion.
• Der er gennemført studieture til hhv. Holland og Irland, hvor der er indhentet erfaringer inden for projektemnerne
• Der er planlagt 6 sessioner på Plantekongres 2017, som berører emner inden for projektområdet.
De opnåede mål fremgår med dokumentation i afrapporteringen.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Tilpasning af regler og aflivning af myter
Uddybning brugerrettede effekter
- At formidlingen af nuværende og nye regler altid er tilgængelig på LandbrugsInfo, så landmænd og rådgivere altid kan blive opdateret på viden om regler inden for området.
- At projektet har medvirket til eller forsøgt at påvirke reglerne, så alle nye regler inden for projektområdet
bliver tilpasset, så de er forståelige for landmændene og tager udgangspunkt i faglig viden.
- At 20 pct. flere landmænd i løbet af 2 – 3 år kan tjene flere penge på naturpleje
- At 20 pct. flere landmænd i løbet af 2 – 4 år vil opleve, at regler for tilskud til naturpleje er blevet mere
gennemskuelige, og at det er blevet mere sikkert for landmænd at søge tilskud til naturpleje.
- At 15 pct. flere landmænd om 2-3 år har mere viden om Naturbeskyttelseslovens § 3
- At 10 pct. flere landmænd om 1-2 år har mere viden om biodiversitet i landbruget
- At landbrugsskolerne om 1-3 år i højere grad fremover inddrager naturpleje i undervisningen
- At der i løbet af 2-4 år bliver fundet løsninger på de udfordringer, der er i forhold til, at landmænd begrænses i deres produktionsmuligheder, når der bliver etableret ny natur, eller når naturværdien på arealer stiger
som følge af en plejeindsats.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- Se beskrivelsen herunder
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Uddybning samfundsrettede effekter
- Projektets forventede samfundsmæssige effekter
- At 20 pct. mere værdifuld natur fremover bliver plejet mere hensigtsmæssigt
- At 10 pct. flere landmænd vil udføre naturpleje, hvilket er afgørende for, at Danmark kan opfylde nationale
og internationale mål om biodiversitet, habitatdirektiv m.m.
- At befolkningen har opnået 10 pct. bedre kendskab til landmandens rolle som naturforvalter og dermed
opnår en større viden og accept af landbruget.
Note 16. Landbruget - en sund og sikker arbejdsplads
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Det var projektets formål at styrke det generelle arbejdsmiljø i landbruget – både sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt - samt at gøre en særlig indsats for unges arbejdsmiljø i landbruget.
Arbejdstilsynet har udpeget landbruget som en nedslidningstruet branche. Ulykkesstatistikkerne viser, at
der stadig sker både mange og alvorlige ulykker i landbruget. Derfor er der behov for en konstant og målrettet indsats for at knække ulykkeskurven og for at fastholde fokus på et godt arbejdsmiljø i landbruget.
Projektets aktiviteter:
Der var 3 arbejdspakker i projektet, som alle underbygger formålet. I arbejdspakkerne har der været følgende aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Unges arbejdsmiljø (Holdningsbearbejdning og ny videnstilførsel til unge)
• Der er gennemført en kommunikationsindsats særligt målrettet unge i landbruget
• Kommunikationsindsatsen er primært gennemført via temadage for landbrugselever på landbrugsskolerne
og igennem aktiv kommunikation på de sociale medier
Der er afholdt 3 temadage på 3 forskellige landbrugsskoler. Alle 3 dage med forberedende dialog med arbejdsmiljøansvarlig lærer og LandboUngdom konsulent
Arbejdspakke 2: Øget fokus på sundhed og sikkerhed i landbruget (Udarbejdelse af skriftlig information og
værktøjer til alle beskæftigede i landbruget)
• Der er udarbejdet faktaark, sikkerhedskort og nyt APV værktøj
• Der er udarbejdet nyhedsbreve (årshjul) hver måned
• Der er kommunikeret skriftligt gennem egne publikationer (artikler og på sociale medier)
Arbejdspakke 3: Indhentning og mundtlig formidling af ny viden.
• Regelområdet og udviklingen på området er fulgt, såvel nationalt som internationalt
• Der har været deltagelse i relevante konferencer
• Der er kommunikeret mundtligt ved relevante arrangementer
• Der er afholdt ERFA-møde for landbrugets arbejdsmiljøkonsulenter
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Svar på test af værnemidler
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Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet:
• 12 nyhedsbreve (årstidsrelevante)
• 4 sikkerhedskort færdiggjort (trykt; omhandlende førstehjælp, værnemidler, mælkekøletanke, beredskab)
• 2 sikkerhedskort opstartet (ikke trykt endnu; omhandlende løsgående søer og PTO)
• 3 faktaark (omkring sikkerheds ved mælkekøletanke på dansk og engelsk) samt om sikkerhed ved brug af
træktov)
• 1 helt nyt APV værktøj til brug for både landmænd og Arbejdsmiljøkonsulenter
• Test af udvalgte værnemidler der er videreformidlet i artikel på landbrugsinfo – et internet baseret informationsmateriale, hvor man kan søge information om værnemidler.
• Artikler til landbrugsavisen (om bl.a. børn på landet, ulykker på landet)
• Artikler til landbrugsinfo (om bl.a. værnemidler, arbejdsmiljøorganisation, ATEX, beredskab, Arbejdstilsynet)
• Artikler til kvægnyt (om bl.a. sikkerhed omkring formalin, træktove, mælkekøletanke, svovlbrinte)
• Pakke med relevant materiale til ansvarlige arbejdsmiljøundervisere på landbrugsskoler. Materialet udsendt sammen med information omkring materialet.
Mundtligt formidlet på
• 2 dages afholdt erfamøde med Arbejdsmiljøkonsulenter
• Grovfoderekskursion
• Landsskuet
• Gårdteknisk forum
• Kvægkongres
• Svinekongres
• Agromek
• Klovforum
• Nordisk arbejdsmiljøkonference målrettet landbrug
• Overfor Arbejdstilsynet
• 3 temadage på landbrugsskoler med præsentation og afprøvning af forskellige typer af værktøjer som
SOPs, sikkerhedskort, film, værnemidler, fokuspunkter under rundering samt præsentation ved en forulykket ung landmand. Temadage på skoler udarbejdes i samråd med arbejdsmiljøansvarlige underviser, således at den relevante underviser også får kendskab til nyeste værktøjer og nye måder at præsentere materialet på.
Brugerrettede effekter:
- Bedre arbejdsmiljø, mindre nedslidning og færre ulykker
Uddybning brugerrettede effekter
Ulykkesstatistikker og anmeldelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 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).
Arbejdstilsynet har af samme årsag udpeget landbruget til at skulle imødekommes af en intensiv tilsynsindsats med målet netop at reducere antallet af ulykker og mindre nedslidning i erhvervet.
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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Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- Anden
- færre ulykker og mindre nedslidning, der både vil komme erhvervet og samfundet til gode. Der er store
økonomiske konsekvenser af ulykker, deriblandt omkostninger ved behandling på skadestuer, indlæggelser
på hospital og genoptræning
- Ulykker i landbruget blandt de selvstændige landmænd (arbejdsgivere) kan have så stor konsekvens at
arbejdspladser lukkes, idet landmanden ikke længere kan varetage jobbet. Forebyggelse af alvorlige ulykker kan i nogle tilfælde hjælpe til fastholdelse af arbejdspladser.
Et større fokus på bedre arbejdsmiljø i erhvervet vil både fører til færre ulykker, mindre nedslidning men
også bedre omdømme – at der sker så mange ulykker i landbruget giver et dårligt omdømme og måske
endda afskrækker nogen fra at søge ind i erhvervet.
Et godt arbejdsmiljø vil også skabe en samfundsmæssig gevinst i form af højere produktivitet, færre sygedage, færre behandlinger på grund af ulykker/nedslidning og ikke mindst færre hospitalsindlæggelser på
grund af alvorlige arbejdsulykker.
Uddybning samfundsrettede effekter
Ulykker i landbruget blandt de selvstændige landmænd (arbejdsgivere) kan have så stor konsekvens at
arbejdspladser lukkes, idet landmanden ikke længere kan varetage jobbet. Forebyggelse af alvorlige ulykker kan i nogle tilfælde hjælpe til fastholdelse af arbejdspladser.
Et større fokus på bedre arbejdsmiljø i erhvervet vil både fører til færre ulykker, mindre nedslidning men
også bedre omdømme – at der sker så mange ulykker i landbruget giver et dårligt omdømme og måske
endda afskrækker nogen fra at søge ind i erhvervet.
Et godt arbejdsmiljø vil også skabe en samfundsmæssig gevinst i form af højere produktivitet, færre sygedage, færre behandlinger på grund af ulykker/nedslidning og ikke mindst færre hospitalsindlæggelser på
grund af alvorlige arbejdsulykker.
Note 17. Juridisk specialviden til bedriftsoptimering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at sikre den enkelte landmand – enten direkte eller gennem de lokale rådgivere
– let og hurtig adgang til den nyeste viden om regler og rammebetingelser. Et indgående kendskab til denne specialviden sikrer såvel den konventionelle som den økologiske landmand et solidt, fagligt beslutningsgrundlag for justering og nytænkning i forhold til produktionens gennemførelse og en fortsat driftsøkonomisk og miljømæssig optimering af de enkelte bedrifter.
Projektets aktiviteter:
Projektet har indeholdt en række formidlingsaktiviteter, herunder udarbejdelse af artikler, vejledninger, analyser og notater samt afholdelse af oplæg på Svinekongressen, ved Ejendomsrådgiverkonferencen, ejer- og
generationsskiftekonferencen Nordiskt Bondeägande samt gå-hjem-møder og erfagruppemøder.
Formidlingen har overordnet vedrørt erhvervs-, miljø- og socialjuridiske forhold med relevans for landbruget, herunder:
- Ny og ændret speciallovgivning, særligt indenfor natur- og miljølovgivningen
- Afgørelser fra bl.a. EU-Domstolen, danske domstole, Klagecentret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
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samt Natur- og Miljøklagenævnet, herunder særligt afgørelser vedrørende støtte- og tilskudsordninger
- Lovfortolkningsspørgsmål og praksis på området
- Samspil mellem forskellige regelsæt, der har særlig relevans for landbruget.
Projektets aktiviteter har forløbet i fire arbejdspakker:
AP 1 Landbrug i samspil med natur og miljø
I denne arbejdspakke har projektet formidlet viden om ny og ændret lovgivning, analyser og fortolkning af
lovningen samt gældende praksis indenfor natur- og miljølovgivningen til landmænd og lokale landbrugsrådgivere. I formidlingen har projektet haft særligt fokus på naturbeskyttelsesloven, husdyrloven, miljøbeskyttelsesloven og museumsloven samt håndteringen af generel bevisførelse i miljøsager, idet disse områder udgør en væsentlig del af landbrugets rammevilkår og derfor er vigtige for landmanden at kende til, for
at han i optimeringen af sin produktion kan agere indenfor rammerne af hensynet til natur og miljø.
AP 2 Støtte og tilskudsordninger
I denne arbejdspakke blev der i projektet løbende formidlet afgørelser fra Klagecentret for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri omhandlende støtte- og tilskudsordninger i relation til landbruget. Projektet har via
artikler oplyst om bl.a. betalingsrettigheder, miljøtilskud, harmoniregler, krydsoverensstemmelse, overgødskning og grundbetaling. Disse emner har særlig relevans for landbruget, idet udbetalingen af støtte- og
tilskudsordninger udgør en væsentlig del af indtægten på mange bedrifter, og derfor er vigtige for landmanden at kende til ud fra et driftsøkonomisk perspektiv.
Af eksempler på formidling kan nævnes Demmer-sagen, der vedrørte udbetaling af arealstøtte med tilbagevirkende kraft, samt betingelsen om at være aktiv landbruger i forhold til erhvervelse af betalingsrettigheder, hvor projektet bl.a. vurderede tolkningen af forordningen og formidlede dette videre til landmænd og
landbrugsrådgivere.
AP 3 Flere job i landbruget
I denne arbejdspakke har projektet formidlet viden om arbejdsmarkeds- og ansættelsesretlige forhold i relation til landbruget. Her er bl.a. foretaget en opdatering af pjecen ”Få styr på reglerne for dine udenlandske
medarbejdere”, der er målrettet landmænd, ligesom der er udarbejdet et notat omkring den danske model,
der er formidlet til danske mælkeproducenter. I den forbindelse blev der afholdt oplæg om overenskomstsystemet ved fire gå-hjem-møder målrettet mælkeproducenter i fire forskellige landbrugsrådgivningsvirksomheder.
AP 4 Generations- og ejerskifte
I denne arbejdspakke har projektet formidlet viden om socialjuridiske og økonomiske forhold i relation til
landmænd, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan drive deres landbrug, og derfor er nødsaget
til at foretage et generations- eller ejerskifte, samt hvilke forhold der gælder for udbetaling af offentlig ydelse
i relation hertil. Projektet har i den forbindelse udarbejdet et beregningsværktøj, der kan give den enkelte
landmand overblik over sin økonomiske situation ved tab af erhvervsevne og udbetaling af offentlige ydelser.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Formidling af aktuelle juridiske problemstillinger med særlig relevans for landbruget
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet 57 artikler formidlet til landmænd og landbrugsrådgivere via LandbrugsInfo samt offentliggjort 2 artikler i LandbrugsAvisen og Effektivt Landbrug. Der er i projektet lagt større vægt på formidlingen
til landmænd og landbrugsrådgivere via LandbrugsInfo frem for at sikre en eksponering i landbrugets fag-
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blade.
Der er afholdt 7 indlæg, herunder 4 oplæg ved gå-hjem-møder om overenskomstsystemet målrettet kvægbrugere; 1 oplæg om ordnede ansættelsesforhold på bedriften ved Svinekongressen, 1 oplæg om ejer- og
generationsskiftesituationen i Danmark ved konferencen Nordiskt Bondeägande samt 1 oplæg om direkte
arealstøtte og krydsoverensstemmelse ved Ejendomsrådgiverkonferencen.
Der er afholdt 1 indlæg om konkurser, forpagtningskontrakter og betalingsrettigheder på et erfagruppemøde
for landbrugsrådgivere afholdt i KHL den 14. november 2016.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre juridisk risikostyring
Uddybning brugerrettede effekter
Idet den omfattende regulering af landbrugserhvervet har stor betydning for produktionsforholdene og dermed landmændenes hverdag, er formidlingen af specialviden indenfor miljø- og erhvervsjuridiske forhold
relevant for en stor del af landbrugserhvervet.
Kendskabet til denne specialviden er nødvendig for den enkelte landmand dels for at kunne overholde de
gældende regler på området, dels for at kunne sikre en såvel økonomisk som miljømæssig optimal produktion. Det kan således have både økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, hvis den enkelte landmand ikke er i besiddelse af den nødvendige viden på området.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Anden
- Større forståelse for den omfattende regulering af erhvervet
- Det vurderes, at en øget forståelse for den omfattende regulering af erhvervet gør det lettere at navigere
indenfor rammerne af reguleringen og dermed dels overholde reglerne, dels fastholde en dansk produktion
på trods af den omfattende regulering.
Et øget kendskab til reglerne resulterer i færre sager, ligesom det sikrer landmændene forudsætningerne
for at kunne tilrettelægge en mere optimal og rentabel produktion indenfor rammerne af erhvervet sammenlignet med, hvis de ikke havde denne specialviden at tilrettelægge deres produktion ud fra.
Uddybning samfundsrettede effekter
Det vurderes, at en øget forståelse for den omfattende regulering af erhvervet gør det lettere at navigere
indenfor rammerne af reguleringen og dermed dels overholde reglerne, dels fastholde en dansk produktion
på trods af den omfattende regulering.
Et øget kendskab til reglerne resulterer i færre sager, ligesom det sikrer landmændene forudsætningerne
for at kunne tilrettelægge en mere optimal og rentabel produktion indenfor rammerne af erhvervet sammenlignet med, hvis de ikke havde denne specialviden at tilrettelægge deres produktion ud fra.
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Note 18. "To treat or not to treat" - praktisk beslutningsstøtte til behandling af yverbetændelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at forbedre yversundheden og reducere antibiotikaforbruget hos malkekvæg.
Dette opnås ved at forbedre mælkeproducentens muligheder for effektiv og omkostningsminimalt at håndtere yverinfektioner ved hjælp af et on-farm kit til bestemmelse af, om infektionen skal behandles med antibiotika.
Projektets aktiviteter:
• Der er gennemført en ”Train the Trainer” workshop med 14 praktiserende dyrlæger. På workshoppen,
som blev gennemført i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet, blev dyrlægernes viden om mikrobiologi
og mastitis diagnostik opgraderet så de var i stand til at anvende metoden selv samt instruere de deltagende landmænd og deres personale
• Hver deltagende dyrlæge instruerede derefter 1 til 3 mælkeproducenter (”Train the Farmer”, 34 besætninger i alt) ved at besøge hver deltagerbesætning og gennemføre et hands-on kursus for landmanden og
hans personale i, hvordan man bruger On Farm Dyrkning på besætningsniveau
• Mælkeprøver med bakterievækst blev gemt til næste besøg af dyrlægen og udvalgte prøver blev sendt ind
til Veterinærinstituttet for yderligere bestemmelse af bakterieart og type
• Metoden blev anvendt i deltagerbesætningerne i en periode på 3 til 4 måneder inklusiv løbende evaluering mellem besætningsejeren og dyrlægen på baggrund af laboratoriesvar fra Veterinærinstituttet, herunder om dyrkningssvaret og / eller laboratoriesvar fra Veterinærinstituttet førte til behandling af koen med
antibiotika.
• Ultimo december blev der foretaget en samlet opfølgning på dyrkningsresultaterne og beslutningerne
(behandling: ja/nej) blev evalueret mht. effekten af en evt. behandling.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Nyt koncept
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
• ”Train the trainer” forløbet har sikret de rette kompetencer til implementering og evaluering hos praktiserende kvægdyrlæger
• ”Train the farmer” forløbet har sikret de rette kompetencer og motivationen hos landmanden og hans personale
• Et valideret koncept, der kombinerer et simpelt beslutningsværktøj med effektvurdering af evt. efterfølgende behandling med antibiotika på besætningsniveau
• En større gruppe motiverede landmænd og dyrlæger, der kan agere ambassadører for metodens brug
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre management i produktionen
- Bedre fødevaresikkerhed
Uddybning brugerrettede effekter
Landmanden får et praksisnært og let anvendeligt redskab, der kan implementeres stort set med det samme. Metoden skaber entusiasme og engagement, idet landmanden får mulighed for at reducere sine omkostninger til antibiotika samtidig med at en mere målrettet dialog med besætningsdyrlægens muliggør
implementering af nye tiltag, der forbedrer yversundheden på besætningsniveau.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre fødevaresikkerhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Det forventes, at projektet kan bidrage som faglig inspiration til førende danske mælkeproducenter. Landmanden får mulighed for at forbedre sit håndværk og udvise ansvarlighed samt rettidig omhu med hensyn
til brugen af antibiotika, hvilket mindsker risikoen for antibiotikaresistens. Resultatet er færre antibiotikabehandlinger, hvilket er i tråd med strategien for Landbrug & Fødevarer Kvæg om en reduktion af antibiotikaforbruget på 20 % i forhold til 2012. Samtidig er det essentielt for at opnå det strategiske mål på 150.000 i
geometrisk celletal i 2018, og dermed en bedre mælkekvalitet.
Note 19. Videnformidling, der har effekt for den økologiske landmand
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at skabe overblik, systematisere og formidle den nyeste viden for alle væsentlige produktionsområder indenfor økologisk landbrug. Der sker løbende opdateringer af regler og rammevilkår som
de økologiske landmænd bliver målt og kontrolleret på. Dette projekt er med til at sikre, at de økologiske
landmænd og deres rådgivere, til enhver tid, kan orientere sig og finde viden om ændringer og nyeste tiltag.
Projektets aktiviteter:
Projektet har bidraget med viden til landmænd og deres rådgivere om regler og rammevilkår indenfor alle
fagområder indenfor den økologisk landbrugsproduktion. Projektet har udviklet, udarbejdet og udgivet 30
dokumenterede produkter/aktiviteter. I projektet er der indsamlet viden fra internationale og nationale kongresser, seminarer og netværk.
Der er gennemført en workshop åben for alle interesserede. Workshoppens titel var: "Økobrunch: Økologisk vækst i mark og stald". Der blev ligeledes afholdt en temadag om "Mobile svinestalde hot or not". Der
har været afholdt møde med landmænd, hvor formålet var at indsamle viden fra landmænd, der kunne inspirere til udvikling af de økologiske fagområder. Derudover har projektet bidraget med mundtlig formidling
om regler og rammevilkår indenfor hele det økologiske fagområde, dette er foregået løbende i hele projektperioden.
Indenfor følgende fagområder er der gennemført og afdokumenteret gennemførte aktiviteter: Økologisk
husdyrproduktion, Økologisk planteproduktion, Bæredygtighed, energi og klima og Rammevilkår og EUlovgivning. Der er udgivet materialer, video og artikler, der har bidraget med mundtlig formidling til økologiske landmænd, rådgivere og andre interesserede.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har udviklet, udarbejdet og udgivet 31 dokumenterede produkter. Desuden har projektet bidraget
med mundtlig formidling af regler og rammevilkår for hele det økologiske fagområde, dette er foregået løbende i hele projektperioden.
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Konkret er der gennemført:
- En åben workshop, ØkoBrunch med det overordnede tema: "Økologisk vækst i mark og stald" med otte
forskellige oplægsholdere. Der deltog i alt 62.
- En temadag om "Mobile svinestalde - hot or not", med i alt 39 deltagere og fire oplægsholdere.
- En idègenereringsdag med økologiske landmænd og konsulenter, hvor der var en ekstern oplægsholder.
Der var i alt 43 deltagere.
- Der er udarbejdet en video om rengøring af kornlagre, derudover er der udgivet artikler indenfor følgende
fagområder:
- Økologisk svineproduktion 2 stk.
- Økologisk Planteproduktion: 7 artikler, faktaark og posters, der er udgivet i hhv. Fagmagasinet MARK og
artikeldatabasen LandbrugsInfo.
- Økologisk husdyrproduktion: 8 artikler og faktaark udgivet i artikeldatabasen LandbrugsInfo.
- Rammevilkår og EU-lovgivning: 8 artikler udgivet i artikeldatabasen LandbrugsInfo.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Der er kort vej fra, at den nye viden er indsamlet og til, at den er bragt i anvendelse og implementeret hos
de økologiske landmænd. Når landmanden på den måde er fuldt opdateret, er hans chancer for at sikre et
økonomisk fundament på bedriften større. Dette medvirker til, at konkurrenceevnen kan øges, når der skabes mulighed for at ny viden kommer tidligt i spil på bedrifterne. Dette er medvirkende årsag til, at det allerede indenfor en kort tidshorisont på 1-2 år øger sandsynligheden for, at økologiske landmænd holder fast i
den økologiske produktionsform.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Samfundsmæssigt er der et ønske om at øge den økologiske produktion, samtidig med, at markedet eksempelvis efterspørger dansk producerede økologiske æg og kød. Dette projekt er med til at sikre et videns
grundlag, som fremmer den økologiske produktion og med mulighed for at øge den.
Den faglige viden, skaber et fagligt fundament for den enkelte økologiske landmands produktion og har
samtidig den indirekte sidegevinst at bidrage til at mindske landbrugets samlede miljøpåvirkning. Da det er
hårdt reguleret, hvorledes økologiske landbrug må gødske og samtidig har økologiske jordbrug også et
stort behov for en effektiv udnyttelse af den gødning der udbringes. Endelig bringer projektet viden om bæredygtighed og klima i spil, hvilket har en samfundsmæssig effekt.
Note 20. Drift og optimering af nyt og eksisterende landbrugsbyggeri
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at styrke vidensniveauet gennem hele planlægningsfasen omkring nybyggeri og
ombygning med hensyn til logistik både på det strategiske og operationelle niveau, i forbindelse med nyetablering samt udvidelse af animalske produktioner.
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Projektets aktiviteter:
Landbrugets byggeblade
Der er udgivet et nyt byggeblad ”Afledning af overfladevand til vandløb, søer og havet” Arkivnr. 102.09-18.
Byggebladet angiver vejledning i planlægning og ansøgning til kommunal sagsbehandling samt forslag til
udførsel og dimensionering af forsinkelse bassiner der eventuelt skal etableres i forbindelse med udledning
til forskellige recipienter.
Strategi og dimensionering
Der er besøgt to nyetablerede staldanlæg, på ca. 1.000 søer, som hver især blev gennemgået for indsættelses strategi, og dimensioneringsgrundlag for antallet af stipladser for polte. Besætningsejer blev interviewet for at belyse sammenhængen mellem planlægningen og efterfølgende praktisk anvendelse.
På baggrund af ovenstående blev anbefalinger for strategi og dimensionering udgivet i artikel i ”Specialmagasinet svin”.
Endvidere blev grundlag og beregning af dimensionering, af forskellige staldafsnit, behandlet i forbindelse
med afholdelse af erfagruppemøde i gruppen ”DLBR-svinestalde”.
Logistik og infrastruktur
Der er udarbejdet et ”projekterings-og udbudsværktøj” angående el-arbejde som henvender sig til både
bygherre og rådgiver. Værktøjet er udformet som en tjekliste som kan understøtte projektgranskningen i
såvel projekterings- og udbudsfasen, samt under selve udførslen.
Dernæst er der i erfagruppen ”DLBR-svinestalde” holdt tre indlæg om planlægning af infrastruktur i henhold
til strømføring samt it-struktur. Emnerne var:
• ”Tænk it - før du bygger; Hvordan skal infrastrukturen opbygges og fremtidssikres?” ved Peter Søby, TNM
it.
• ”Strøm og fejlstrøm” v. Esben Larsen, Lektor DTU
• ”Eksempler fra kostald” v. Helge Kroman, SEGES Kvæg

Formidling af ny viden
1. Deltaget med fagligt information til
• Virksomhedsforum for enklere regler i en møderække under Erhvervsstyrelsen
• Giftfri rottebekæmpelse om afprøvningsmetodik
• VE til proces til nye områder i landbruget som fx varmepumper
•Brandtiltag – udvikling af design model til simulering af brand
• Forsikringsområdet, hvor udvikling og formidling af nye regler i forbindelse med erstatningsopgørelser
samt forbedring af vilkår gennem forhandling.
2. Formidling af
• Nye tiltag på energispare området gennem Netværksgruppen for energikonsulenter
• Nye og igangværende afprøvninger og resultater gennem erfagrupperne DLBR-svinestalde og DLBRkvægstalde
3. Undersøgt årsagssammenhæng i malkekvægsstalde mellem forsuring af gylle og bundfald i ringkanalsystemer.
Projektets resultater/leverencer:
- Optimerende teknologi
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- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
• Artikel angående strategi og dimensionering for indsættelse af nye produktions dyr/polte i ”Specialmagasinet svin”.
• Byggeblad ang. afledning af overfladevand til vandløb, søer og havet
• Anskueliggørelse af kompleksitet og løsninger omkring it-struktur, strøm og potentialeudligning/krybestrøm ved udvidelser og nyopførte staldanlæg gennem indlæg i erfagruppen DLBRsvinestalde (Kvæg/svin)
• Øget bevidsthed omkring energibesparelser i landbrugets gennem Netværk for Energiskonsulenter, to
gange årligt, samt nyhedsbrev.
• Forslagskatalog til forenkling af byggebranchen, herunder Tekniske Forskrifter(TF-visse) og Museumsloven, som vil være en fordel for landbrugsbyggeri økonomisk set.
• Udvikling af designmodel til simulering af brand i stalde, som vil reducere omkostninger til både aktive og
passive brandsikringstiltag.
Brugerrettede effekter:
- Reducerede omkostninger ved udvidelse eller etablering af Kvæg-, svine-, fjerkræs produktion
Uddybning brugerrettede effekter
Gennem erfa-gruppen Netværk for Energikonsulenter øges kendskab til energibesparende tiltag, hvorved
anvendelsen af energiressourcer optimeres.
Endvidere gennem udvikling af design model til simulering af brand i stalde, kan udgifter til aktive brandtiltag reduceres væsentligt i en stor andel af staldprojekterne fremover.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Øget kendskab før og i byggefasen, til fx infrastruktur på el og it, udnyttelse af mulige energibesparende
tiltag, anvendelses af passiv brandsikring i stedet for aktiv brandsikring, reducere omkostninger både ved
etablering og drift, hvilket giver øget indtjening, og dermed øget konkurrence fordel for danske landmænd
Note 21. Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at forsyne mælkeproducenten og dennes rådgivere med værktøjer og materiale,
der understøtter produktionen af et passende antal højkvalitets kvier samt en evaluering heraf.
Projektets aktiviteter:
Der er i 2016 arbejdet med følgende aktiviteter indenfor for de 3 arbejdspakker:
AP1 Udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier fra fødsel til 150 dage efter 1. kælvning
Beskrivelse af grundlag for prototype, som det fremgår af Notatet ’Udvikling af prototype på værktøj til fejlfinding i kvieproduktionen fra fødsel til 150 dage efter egnen kælvning’ på fondssitet. For at nå til det endelige grundlag er beskrevet / gennemført følgende :
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• Fagligt indhold bag indikatorer, fokuspunkter og tiltag
• Test af prototype 1 blandt 9 landmænd og rådgivere ved Kvægkongressen i Herning, februar 2016
• På baggrund af brugernes kommentarer er udarbejdet Prototype 2, som blev præsenteret for faglige specialister i maj 2016
• På baggrund af indspil fra faglige specialister er udarbejdet Prototype 3, som var til bruger test blandt 6
landmænd, 7 kvægbrugskonsulenter og 6 dyrlæger
• På baggrund af kommentarer fra brugerinvolvering er udarbejdet den endelige Prototype 4
AP2 Optimal evaluering af kvieproduktionen
• Oplæg til analyse af data fra kalveleverandører / kviehoteller
• Gennemførelse af deskriptive dataopgørelser og analyse indenfor vægt, alder, tilvækst, sundhed, reproduktion
• Præsentation af resultater af opgørelser og analyser for landmænd d. 8. december
AP3 Udvikling af udskrifter og værktøjer til DMS
Faglig funktionalitetsbeskrivelse er udarbejdet, som vist på fondssitet. Beskrivelsen dækker følgende, som
understøtter paletten af værktøjer til styring og evaluering af kvieproduktionen –
• Registreringer
• Målsætninger
• Ny listeudskrift
• Nye variable i eksisterende listeudskrifter
• Elementer til ny analyseudskrift
Desuden er afviklet en workshop med kvægrådgivere og praktiserende dyrlæger, med det mål at diskutere
og prioritere elementer til en analyseudskrift.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Nyt produkt
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
De konkrete leverancer fra arbejdspakkerne, der er opnået i 2016 er:
AP1 Udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier fra fødsel til 150 dage efter 1. kælvning
• Grundlag for en endelig prototype på et værktøj til fejlfinding ’Kvie-barometret’ er beskrevet og brugergrænsefladen illustreret
• Grundlaget for prototypen er bygget op via løbende brugerinvolvering (landmænd, dyrlæger og kvægrådgivere)
AP2 Optimal evaluering af kvieproduktionen
• Dataanalyser er gennemført
• Definition af mulige elementer til en analyseudskrift er beskrevet
AP3 Udvikling af udskrifter og værktøjer til DMS
• Faglig funktionalitetsbeskrivelse der dækker styring af kvieproduktionen på enkeltdyrsniveau er udarbejdet
(registrering af data, målsætningsmodul og enkeltdyrslister)
• Elementerne til analyseudskriften er præsenteret og diskuteret ved en workshop for dyrlæger og kvægkonsulenter
• Rapport med input fra brugerne til indhold i en ny analyseudskrift til vurdering af kvieproduktionen på besætningsniveau er lavet.
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Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
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.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
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.
Anvendelsen af de nye værktøjer forventes at mindske tabet af kvier på besætningsniveau, via bedre sundhed, dyrevelfærd og en bedre ressourceudnyttelse i kvægbesætningerne og dermed være til gavn for erhvervet, som helhed.
Note 22. Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at udarbejde en forundersøgelse, der kan understøtte både kommende og eksisterende danske landmænd i en vurdering af, om det er rentabelt at etablere, opretholde eller udvide slagtesvineproduktion i Danmark.
Projektets aktiviteter:
Projektet var opdelt i to hovedaktiviteter, som fokuserede på at sammenligne de regnskabsmæssige forhold
mellem hhv. Danmark og Tyskland samt Danmark og Polen.
Der er i Promilleafgiftsfonden for landbrug søgt projektforlængelse til 2017 for at færdiggøre en række aktiviteter og leverancer i projektet. Fonden har bevilget projektforlængelsen. Af nedenstående aktivitetsbeskrivelse fremgår det, hvilke aktiviteter der er gennemført i 2016, og hvilke aktiviteter der gennemføres i 2017.
AP 1 Forberedende studier vedrørende Tyskland og Polen
• 1.1 Forundersøgelse og afgrænsning
Produktionsvilkårene kan være meget forskellige og berøre mange forskellige områder i de enkelte lande,
herunder skatter, afgifter, subsidier, finansiering, miljø og dyrevelfærd, energi og afsætningskanaler. Der
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blev foretaget et litteraturstudie for at kunne identificere og afgrænse relevante parametre for undersøgelsen. Parametrene blev kvalificeret yderligere ved gennemførte studieture i Tyskland, Polen og Danmark,
hvor der er talt med landmænd, konsulenter og medarbejdere ved universiteter. I Tyskland er lovgivningen
forskellig i de enkelte delstater, og det var derfor været nødvendigt at afgrænse undersøgelsen. Det blev
valgt at fokusere på Niedersachsen, der har omkring en tredjedel af den tyske svinebestand.
• 1.2 Selektion af de væsentligste produktionsbetingelser
Det blev gennem litteraturstudier, møder og mailkorrespondance med rådgivere og medarbejdere ved universiteter i Tyskland, Polen og Danmark undersøgt, hvilke data der er tilgængelige for udarbejdelse af en
regnskabsanalyse. Der findes flere forskellige databaser af varierende datakvalitet. Det bedste datagrundlag vurderedes at være Farmer Accountancy Data Network (F.A.D.N.) i EU, hvor der blev søgt dataadgang.
Medarbejdere i DG-AGRI, som er ansvarlige for F.A.D.N. vendte tilbage med flere supplerende spørgsmål i
relation til at give adgang til data.
Vi har for ganske nyligt fra DG-AGRI fået en tilkendegivelse om at kunne få adgang til F.A.D.N.-data. Vi har
ikke selv kunnet få adgang til de individuelle data, hvilket betyder, at vi ikke selv kan udarbejde analyserne.
Men i stedet har DG-AGRI indvilliget i at udarbejde dataanalyserne, så vi får de ønskede sammenligningsgrupper og de statistiske test, som kræves for at kunne analysere fordelingen af landbrugene og de valgte
sammenligningsparametre. Kravspecifikationerne til grupper og tests er udarbejdet i samarbejde med Mette
Asmild, professor Københavns Universitet. Mette Asmild har tidligere arbejdet med F.A.D.N.-data og har
derfor stort kendskab til mulighederne med disse data.
Vi har i forløbet med F.A.D.N. endvidere arbejdet sammen med Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent
ved Danmarks Statistik og ansvarlig for levering af danske data til F.A.D.N. Henrik Bolding Pedersen har
bidraget med løbende vejledning omkring processerne i DG-AGRI, samt været kontaktpersonen til DGAGRI.
Normalt vil de nyeste data i F.A.D.N. være tilgængelige i løbet af efteråret, og vi var blevet stillet i udsigt, at
de ville være klar i november 2016. Der har dog været flere forsinkelser fra DG-AGRI. Forsinkelserne skyldes dels, at de har introduceret en ny måde at databehandle på, dels at der er blevet ansat en ny direktør,
som skulle sættes ind i sagerne. Seneste melding er, at data vil være tilgængelige i slutningen af 1. kvartal
2017. Hertil skal der tillægges tid hos DG-AGRI til databehandling. Derfor forventer vi at kunne levere en
afsluttende rapport i efteråret 2017.
Forsinkelserne på F.A.D.N.-data har selvfølgelig ikke været ønsket, men der er ingen tvivl om, at det er den
helt rigtige database, vi har valgt at bruge. Først og fremmest så vil der være en stor sammenligningsgruppe, hvilket betyder, at denne analyse vil skille sig ud fra de fleste andre internationale sammenligninger,
hvor der anvendes relativt få bedrifter eller case-bedrifter.
Man kan alene ansøge om adgang til data i F.A.D.N. databasen, hvis det omhandler CAP eller forskningsaktiviteter. Disse krav betyder, at det er relativt få, der har mulighed for at udarbejde disse analyser, der er
baseret på et så validt datagrundlag.
Analysen vil endvidere skille sig ud fra andre analyser ved, at der ses på hele bedrifter og ikke kun en enkelt driftsgren. Her tages der derfor højde for flere forhold som tilknyttes svineproduktionen i de forskellige
lande (eksempelvis solceller i Tyskland).
Derudover er der ikke kendskab til, at der tidligere er udarbejdet denne type analyse, hvor analysegruppen
er udvalgt med udgangspunkt i slagtesvin. Ofte vil analysegruppen bestå af alle svin samlet eller såkaldte
”kornspisere” dvs. svin og kyllinger samlet.
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Mange tidligere undersøgelser inddrager ikke skatte- og momsforhold samt diverse subsidier. Vores interviews i første del af projektet viste, at disse variabler er meget forskellige mellem landene, hvilket forventes
at kunne kvantificeres ved hjælp af F.A.D.N.-data, da disse variabler indgår her.
For at inddrage udviklingen og eventuelle udsving i landene medtages data fra årene 2004 til 2014 i analysen. Dette sikrer, at der ikke udledes konklusioner på et enkelt år. Ligeledes grupperes landbrugsbedrifterne i de 25 pct. bedste, de 50 pct. midterste og de 25 pct. laveste, målt på afkastningsgrad. Dette giver den
fordel, at de tre grupper vil kunne sammenlignes, hvilket giver et mere nuanceret billede end alene analyser
baseret på gennemsnitstal, hvilket er det normale i denne type undersøgelser.
Det er vurderet, at de ekstra ressourcer, som det har været nødvendigt at anvende for at få adgang til informationer i F.A.D.N. databasen, fuldt ud vil blive opvejet af, at mængden af data i databasen vil øge kvaliteten af analysen i form af repræsentativitet og sammenlignelighed imellem landene.
AP 2 Analyse og perspektivering vedrørende Tyskland og Polen
• 2.1 Regnskabsanalyse
Når der opnås adgang til data og analyser fra F.A.D.N.-databasen, skal materialet fra Tyskland, Polen og
Danmark analyseres og vurderes. For så vidt de tilgængelige og pålidelige data tillader det, vil de indsamlede data for de relevante regnskabsposter blive anvendt til at foretage sammenlignende studier konto for
konto med henblik på at afdække årsagssammenhænge og forskelle i produktionsvilkårene mellem Danmark og Tyskland samt Danmark og Polen. Denne aktivitet udføres i 2017.
Hvis datatilgængeligheden er tilstrækkelig, vil analysen tillige forsøge at skelne mellem, hvad der kvantitativt kan forklare forskelle i konkurrenceevnen, og hvad der bør søges kvalitative forklaringer på. Dette med
henblik på at afsøge, hvordan landmænd i Tyskland og Polen håndterer problemstillinger omkring rammevilkår, støtteordninger og faglige udfordringer. Denne aktivitet udføres i 2017.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Der er søgt og bevilget projektforlængelse til 2017 til færdiggørelse af de aktiviteter og leverancer, som ikke
er gennemført i 2016.
Nedenfor er anført en status for de leverede delleverancer:
• Forundersøgelse af, hvilke parametre, der er relevante at foretage sammenligninger på mellem Danmark
og Tyskland samt mellem Danmark og Polen.
- Der er gennemført et litteraturstudie, og på den baggrund er der udarbejdet en oversigt over eksisterende undersøgelser, analyser og viden med relevans for projektet.
- Der er gennemført interviews af landmænd, rådgivere og medarbejdere på universiteter i Tyskland, Polen og Danmark. På den baggrund er der udarbejdet korte opsamlinger af de væsentligste forhold i hhv.
Tyskland og Polen af betydning for projektet, hvilket vil indgå i det videre arbejde i projektet.
• Forundersøgelse af, hvilke data, der er tilgængelige til sammenligningen med Tyskland.
- For at sikre, at projektets analyser bliver baseret på det bedst mulige datagrundlag blev der udarbejdet
en oversigt over relevante databaser, der efterfølgende indgik som baggrund for at beslutte, hvilket datagrundlag der skulle anvendes i projektet.
- Forundersøgelsen er gennemført, og der er på det foreliggende grundlag valgt data. Da den endelige
beslutning afhænger af datamaterialet fra F.A.D.N. databasen, vil leverancen først blive offentliggjort som
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en del af en endelig samlet rapport.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre beslutningsgrundlag for at vurdere den fremadrettede slagtesvineproduktion.
Uddybning brugerrettede effekter
Under forudsætning af, at der på baggrund af data og analyser fra F.A.D.N. kan foretages sammenligninger
mellem hhv. Danmark og Tyskland samt Danmark og Polen, vil den enkelte landmand få et bedre beslutningsgrundlag til at vurdere, i hvilken udstrækning slagtesvineproduktion er rentabel i Danmark under de
gældende vilkår. Samtidig vil den enkelte svineproducent få større viden om og indsigt i, hvordan landmændene i Tyskland og Polen håndterer diverse problemstillinger omkring rammevilkår og produktion,
hvilket kan danne baggrund for at optimere produktionen og forbedre konkurrenceevnen i Danmark.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre grundlag for at vurdere betydningen for følgeerhvervene, herunder råvaregrundlag og antallet af
produktionsarbejdspladser.
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets afsluttende rapport sætter fokus på rentabiliteten i slagtesvineproduktionen i Danmark set i forhold til slagtesvineproduktionen i Tyskland og Polen. Svinekød er en stor eksportvare i Danmark, og derfor
betyder branchens størrelse relativt meget for dansk økonomi og danske arbejdspladser. Det gælder såvel i
den primære produktion, men også følgeerhvervene som eksempelvis slagterierne.
Hvorvidt de danske landmænd etablerer, opretholder eller udvider, har derfor væsentlige samfundsmæssige konsekvenser.
Note 23. Specialrådgivning- Svineproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er specialrådgivning, herunder formidling af viden og generering/opdatering af værktøjer, der gør
det muligt for svineproducenter og rådgivere at bruge ny viden i praksis. Herunder på basis af vækstfunktioner at udarbejde et værktøj til optimering af slagtesvineproduktionen.
Projektets aktiviteter:
Specialrådgivning i form af telefonrådgivning, mailkorrespondance, enkelte besætningsbesøg er blevet ydet
på daglig basis af Videncenter for Svineproduktions specialister til primært svineproducenternes rådgivere.
Formidling af viden til rådgivere, dyrlæger, svineproducenter og deres øvrige interessenter er gennemført
ved adskillige foredrag på nationale seminarer og kongresser, temamøder mv. Der er løbende afholdt møder med Temagruppen Ernæring, der er en gruppe af foderrådgivere, som implementerer viden til praksis.
Desuden er der løbende afholdt kontaktmøder med Eurofins laboratorie, som står for analyse af forsøgsfoderprøver samt analyser af foder for rådgivere og landmænd. Møderne er en del af kvalitetssikringen for at
sikre analysesikkerhed og baggrund for specialrådgivning vedr. foderanalyser.
Nye forsøgsresultater er implementeret i de produktionsfunktioner, der bruges til vurdering af optimal fodring i smågrise- og slagtesvineproduktionen.
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En anden stor opgave i projektet har været udvikling af et regneark til simulering af vækst, foderforbrug,
kødprocent, slagtevægt, opnået afregningspris og dermed DB for holddriftsintervaller fra 10-20 uger.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
- Daglig ydelse af specialrådgivning hovedsagelig til svineproducenternes rådgivere og i mindre grad til
primærproducenter og øvrige interessenter.
- En række foredrag og artikler, bl.a. om optimering af protein og aminosyreforsyning i forhold til voksende
grises potentiale for vækst og foderudnyttelse.
- Kvalitetssikring af kommercielle analyser som grundlag for specialrådgivning.
- Udviklet et regneark til simulering af vækst, foderforbrug, kødprocent, slagtevægt, opnået afregningspris
og dermed DB for holddriftsintervaller fra 10-20 uger, så regnearket kan bruges til optimering af produktionsøkonomi for alle i praksis relevante startvægte ved holddrift.
- Nye forsøgsresultater er implementeret i de produktionsfunktioner, der bruges til vurdering af optimal fodring i smågrise- og slagtesvineproduktionen.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Specialrådgivning, foredrag og artikler i fagblade giver lettere adgang til relevant viden.
Produktionsfunktioner som baggrund for økonomisk optimale næringsstofnormer giver den direkte implementering og dermed direkte effekt på anvendelsen af ressourcer.
Værktøjer til simulering af holddrift udmønter sig i bedre management.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Hurtigere og direkte adgang til specialrådgivning og viden giver dansk svineproduktion en konkurrencefordel.
Udarbejdelse af produktionsfunktioner og modeller, som anvendes direkte i normsæt og værktøj til optimering af produktionen forbedrer erhvervets økonomi og reducerer miljøudledningen.
Note 24. Foder og fødevaresikkerhed
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at medvirke til at sikre, at dansk kvæg fodres med sunde og sikre fodermidler, der skaber basis for sunde og sikre mælke- og kødprodukter samt høj produktivitet og dyresundhed.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Overvågning af kvægfoderblandinger og råvarer
• Der er i projektet indsamlet og analyseret ca. 460 prøver af kvægfoderblandinger og råvaremix, der alle er
udtaget på kvægbedrifter. Prøverne er formalet og analyseret for næringsstof- og energiindhold på NIRudstyr i eget laboratorium og sammenholdt med foderleverandørernes deklaration. Udvalgte prøver er
sendt til kontrolanalyse med kemiske referencemetoder på eksternt akkrediteret laboratorium. NIRanalyserne er opgjort pr. foderleverandør og publiceret.
• Der er gennemført en særlig undersøgelse af den mikrobiologiske kvalitet af mælkeerstatninger til småkalve.
Arbejdspakke 2. Opgørelse og formidling af Fødevarestyrelsens kontrolresultater
• Det har ikke været muligt at formidle disse resultater, da de ikke er blevet offentliggjort endnu.
Arbejdspakke 3. Overvågning af aflatoksinaftalen
• Listen over tilsluttede foderleverandører til de frivillige aftaler om at undgå aflatoksin i tankmælk og udeladelse af animalsk fedt i foder til kvæg mellem foderstofindustrien, Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer, Kvæg er løbende opdateret og publiceret. Der er i hvert kvartal indsamlet kontrolresultater fra såvel
danske som udenlandske foderleverandørers egenkontrol for aflatoksin i råvarer og foderblandinger.
Arbejdspakke 4. Udredning af årsager til bratte ydelsesfald som følge af kvalitetsproblemer med kraftfoder
• Der er foretaget multitoksinanalyser af foderblandinger og råvarer i forbindelse med mistanke til kvalitetsproblemer.
• Der er foretaget en udredning af årsag til udbrud af botulisme i en økologisk malkekvægbesætning, hvor
alle køer måtte aflives.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
• Rapport med opgørelse af NIR-analyser af foderblandinger
• Rapport med opgørelse af resultater for undersøgelse af mikobiologisk kvalitet af mælkeerstatninger
• Opdateret liste over foderleverandører tilsluttet de frivillige aftaler om aflatoksin og animalsk fedt
• Indlæg for kvægrådgivere, dyrlæger, foderstoffolk, m.v. om muligheder i Non-GM fodring
Brugerrettede effekter:
- Højere foder- og fødevaresikkerhed i kvægproduktionen
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre fødevaresikkerhed
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Kendskab til det reelle indhold af næringsstoffer og energi foderblandinger og råvaremix giver mere præcis
fodring.
Skrappere krav til og kontrol med indhold af aflatoksin i foder og mælk giver større fødevaresikkerhed og
forbrugertillid.
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Note 25. Bæredygtig intensiv kvægproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Det overordnede mål er, at medvirke til en reduktion af den generelle miljøpåvirkning, samt at kvægproducenternes omkostninger ved at leve op til miljøkrav minimeres.
Projektets formål er at opbygge og formidle ny viden til landmændene omkring bæredygtig og ressourceeffektiv kvægproduktion, der mindsker belastningen af det omgivende miljø.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Normdata
Med bistand fra AgroTech er der gennemført en analyse af foder- og produktionsdata fra malkekvægbrug
på basis af registreringer i Dairy Management System (DMS). Opgørelserne danner basis for nye normtal
for næringsstofudskillelse med gødning og urin fra kvæg, samt basis for at sammenligne forskellige produktioner på effektivitet, især næringsstofeffektivitet. Slagtekalvedata er indsamlet og analyseret særskilt.
Anvendelse af kødkvægssæd til malkeracerne har betydet et stort antal slagtekalve af hunkøn, som skal
færdigproduceres sammen med tyrekalvene. Det giver specielle problemer med miljølovgivningen og ligeledes med normdata for slagtekalve af hunkøn i forhold til opdræt. Med udgangspunkt i tilvækst, foderforbrug og næringsstofopgørelser er det vist, at kønnene kan sidestilles, hvorfor der fremover anvendes termonologien slagtekalve, der dækker begge køn, i lovgivningen og forskellige regelsæt på miljøområdet.
Ved normdata og miljøregulering er der kun to grupper, nemlig tung race, der dækker alle racer med undtagelse af Jersey, der er en selvstændig race. Det giver problemer for krydsningsbesætninger med Jersey.
Derfor er der beregnet normtal og DE for disse.
Arbejdspakke 2: Information og rådgivning
Fosforstrategier er nødvendige fremover pga. indførelse af fosforlofter. Fosforreduktion er vanskeligt for
kvæg, fordi de generelt ikke får tilført mineralsk fosfor. Derfor er det valg af fodermidler der afgør overskuddet af fosfor, og valg af fodermidler har udgangspunkt i mange andre faktorer, især økonomi og dyrkningssikkerhed, hvorfor fosforlofter kan være vanskelige at efterkomme uden økonomiske tab. Der er set på og
rapporteret om konsekvenserne og variationerne.
Emission af ammoniak er underkastet regler om anvendelse af BAT (Bedst tilgængelig teknologi), men
også specifikke regler om maksimum deposition på naturarealer. Fodring og produktion kan kombineres
med teknologier for at opnå den krævede reduktion, men landmanden skal kunne sammensætte den billigste og mest anvendelige kombination for bedriften, hvilket er vist.
Arbejdspakke 3: Ny teknik og ny regulering
I forbindelse med kvægbrugets tilskudsordninger på moderniserings- og miljøteknologiområdet er der lavet
teknologibeskrivelser, der kvalificerer fodringsteknologier i forhold til reduktion af tilførte næringsstoffer i
form af råprotein.
I denne sammenhæng er der udarbejdet en teknologiliste, der er grundlag for ansøgning om tilskud, der
bygger på fasefodring ved brug af specifik teknologi, automatisk fodring og fodring i automater og malkerobotter.
Miljøstyrelsen har med den nye viden på baggrund af test af normtalsgulves ammoniakfordampning bedt
om kvalificering af gulvenes egenskaber. Kvalificeringen drejer sig om, at lade ammoniakmålingerne, gulvarealer og produktionsarealer i teststaldene være grundlag for fastsættelse af staldværdier, der fremover
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skal bruges til fastsættelse af den generelle miljøpåvirkning og dermed husdyrloven.
Vi har i den forbindelse udarbejdet nøjagtige skitser og beskrivelse af staldene for at fastlægge det eksakte
produktionsareal, så der kan arbejdes med dyrevelfærd og ny miljøteknologi indenfor staldrammerne, uden
det har indflydelse på miljøpåvirkningen.

Arbejdspakke 4 Øget viden om miljømæssige rammer
Der har i 2016 været stort behov for ressourceoptimering i malkekvægproduktionen. Løsninger der sætter
staldmiljøet højt med få omkostninger har fået innovative landmænd til at forsøger med bl.a. at inddrage
affaldsprodukter i produktionen, hvilket er bæredygtigt og reducerer produktionsomkostningerne. Eksempelvis brug af gipsaffald har fået stor interesse.
Vigtigheden af at kende miljømæssige rammer og egenskaber ved affaldsprodukter er sat i fokus netop ved
brug af gipsaffald og vi har udgivet artikler på området der beskriver myndighedskrav, arbejdsmiljø, og
værdi i marken.
Som følge af skærpede regler omkring ensilageopbevaring, er der pågået et arbejde med at opfylde nye
regler med alternative løsninger med lave omkostninger, men uden at belaste miljøet. Arbejdet omkring nye
regler er udsendt som artikel til samtlige mælkeproducenter, og et byggeblad der viser alternative løsninger
er under udarbejdelse.
Der er landbrug, som pga. nyere miljømæssige rammevilkår for ammoniakdeposition på naturarealer, er
låst fast. Enten skal produktionen reduceres eller i værste fald skal den ophøre.
I projektet er det for disse landbrug lavet nøje vurderinger af hvilke konsekvenser disse rammer har, herunder om de kan begrænse landmændenes muligheder for salg af ejendommene og om de som følge af revurdering eller opfyldelse af dyrevelfærdskrav må reducere produktionen og risikere et økonomisk tab.
Projektets resultater/leverencer:
- Optimerende teknologi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret rapporter vedrørende normtal for foderforbrug, produktion og næringsstofudskillelse hos malkekøer og slagtekalve og ændringerne er implementeret i de nationale normsæt for husdyrgødning. Der er
analyseret på variation i fosforudskillelse og udgivet to artikler om fosforudskillelse og konsekvenser af
fosforudskillelsen med fosforlofter.
Der er udarbejdet materiale som baggrund for at opnå ny status for kødkvægskrydsninger af hunkøn.
Der er udgivet en artikel om reduktionsmuligheder for ammoniak med forskellige teknologier med økonomiberegninger.
Der er udarbejdet og afholdt oplæg vedr. landbrugs rammevilkår med henblik på at øge mulighederne for
fremtidig produktion for landbrug ved reguleret natur. Endvidere er der givet input til et byggeblad om ensilageopbevaring, der er under udarbejdelse. Der er skrevet artikler om brug af gipsaffald, herunder miljø i
stalden og mark.
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
At kvægets normer for næringsstofudskillelse er korrekte, har meget stor betydning, fordi dansk landbrug
indtil nu har skullet underoptimere kvælstofgødskningen med over 20 procent. Den nye viden om emissionen af kvælstof fra kvægstalde er vigtig viden i den forbindelse. Samtidig bidrager det også til at klarlægge,
hvor der kan sættes ind for at undgå tab samtidig med at det øger kvægbrugerens direkte indtjeningsmuligheder.
Fremadrettet skal et fosforloft overholdes. Det kræver nøjagtige normer og mulighed for at optimere fodringen på fosfor. Her kan optimering af staldanlæg og fodringteknologier med høj miljøværdi og bæredygtighed, uden at gå på kompromis med dyresundhed og produktionsresultater, bidrage væsentligt.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af ammoniak
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Det er vigtigt for samfundet og landbrugserhvervet generelt, at de normtal for produktion og næringsstofudskillelse og emission er korrekte, da de indgår i national regulering, men også anvendes til beregning af
landets bidrag til emission, bæredygtighed, udvaskning og klimapåvirkning.
Reduceret miljøpåvirkning pr. produceret enhed er vigtig, men da de nederste frugter for længst er plukket,
kræver det større og større indsigt i at få de næste gevinster. Kan landbruget ikke levere på det, kan produktionen flytte til andre steder med større belastning pr. enhed.
Note 26. Minus 30 foderenheder pr. gris
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er at demonstrere, at en reduktion af det samlede foderforbrug pr. produceret gris fra undfangelse
til slagtning kan nås ved at sætte fokus på ”vigtigste håndtag”, med direkte eller indirekte indflydelse på
foderforbrug, i såvel sohold som smågrise- og slagtesvineproduktion.
Projektets aktiviteter:
I projektets demonstrationsaktiviteter er der i 34 besætninger med integreret svineproduktion implementere
viden, som kan forbedre foderforbruget.
-Der er gennemført et rådgivningsbesøg
-Der er udarbejdet 1 DB-tjek
-Der er indsamlet 1 E-kontrol
-Der er udført data-kontrol
-Formidling til deltagende besætninger i form af hit-lister og nyhedsbreve

Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
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Uddybning resultater/leverencer
I forbindelse med demonstrationen i de 34 besætninger er der kommet følgende leverancer i genbevillingsperioden:
- Besøgsrapport fra opfølgningsbesøg for implementering af aktiviteter i aftalt handlingsplan for reduktion af
foderforbrug
- 1 DB-tjek rapport til dokumentation i projektperioden af foderforbruget
- E-kontrol til dokumentation i projektperioden af foderforbruget
- 1 hitliste, som viser de deltagende besætningers placering i forhold til hinanden i foderforbrug
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre bundlinje
Uddybning brugerrettede effekter
Der er mange penge at hente til producentens bundlinje ved at optimere foderforbruget. Det er i høj grad
forbedringer i management som kan medvirke til reduktion af foderforbruget når man fx reducerer spild,
øger foderudnyttelsen ved korrekt formaling mv.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Optimeret foderforbrug giver en styrket indtjening til producenten og dermed til samfundet samtidig medfører et forbedret foderforbrug pr. kg produceret kød en mindre belastning af miljøet. Styrkes økonomien i
svineproduktionen giver det styrket konkurrence og dermed basis for at fastholde arbejdspladser i erhvervet.
Note 27. SædskifteTjek i Dansk Markdatabase
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at kunne forudsige dyrkningsmæssige og økonomiske udfordringer for landmanden relateret til f.eks. opformering af græsukrudt, udvikling af herbicidresistens og udvikling af sædskifterelaterede sygdomme. I projektet analyseres hvorledes bedrifternes registreringer i Dansk Markdatabase kan
benyttes til aktivt at identificere bedrifter og marker, hvor der er/har været et sædskifte, som forventeligt vil
give økonomiske udfordringer for landmanden.
Projektets aktiviteter:
- Der er gennemført et litteraturstudium for at kortlægge andre studier af samme art. Desværre er det i den
videnskabelige litteratur ikke lykkedes at finde andre, tilsvarende eksempler på den samme tilgang. Det kan
skyldes, at man ikke i udlandet har databaser, som modsvarer de meget detaljerede data, der findes i
Dansk Markdatabase.
- Der er gennemført en specifikation af, hvilke faglige problemstillinger, der skulle undersøges nærmere.
Det resulterede i ønsket om at se på a) sædskifte og afmodning af kartofler, b) sædskifte og forekomst af
sygdommen kålbrok, og c) sædskifte, herbicidvalg og forekomst af resistens hos ukrudt. Dette er sket i
samarbejde med lokale konsulenter
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- Der er lavet en kravsspecifikation for de IT-tekniske rutiner, der skal til for at udtrække de ønskede data på
en form, der egner sig til videre bearbejdning i regnearks- og statistikprogrammer.
- Der blev gennemført en analyse analyse af de udtrukne data, som blev søgt relateret og perspektiveret til
faglige problemstillinger
- Der er lavet en evaluering af, hvad sådanne udtræk pt. kan bruges til, og hvad de vil kunne bruges til
fremoder.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
I projektansøgningen var angivet følgende leverancer:
1) en rapport, som beskriver resultaterne af litteraturstudiet og de indledende drøftelser med lokale planteavlsrådgivere,
2) de forespørgsler og rapporter, som analyserne i Dansk Markdatabase resulterer i, samt 3) en sammenfattende rapport, som summerer resultaterne af projektet og evaluerer mulighederne for at udarbejde et
operationelt værktøj til vurdering af sædskifterne.
Leverancerne 1 og 2 foreligger som tekniske dokumenter, der vil blive skrevet sammen med den endelige
projektrapport.
Projektet har desuden givet anledning til følgende publicering:
- Artikel på LandbrugsInfo om kartoffelsædskifter i relation til afmodning
- Fagartikel i Danske Kartofler, nr. 4, december 2016
- Præsentation om "Sammenhæng mellem tidlig afmodning og sædskifte" givet af Lars Bødker ved Danske
Kartoflers generalforsamling og faglige dag, hvori deltog ca. 160 mennesker
- Passage i Ivar Ravn og Torben Hansens indlæg på Årsmøde for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, den 17. januar 2017
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
- Større dyrkningssikkerhed og dermed bedre økonomi
Uddybning brugerrettede effekter
På sigt kan projektets resultater lede til, at landmanden vil opleve en større dyrkningssikkerhed som følge
af forebyggelse af sædskiftesygdomme og resistens, og ved at kende konsekvenserne af ændrede sædskifter for det økonomiske resultat af markdriften. Det sidstnævnte kræver dog nogle bedre registreringer af
udbytter og den anvendte markmanagement. Det vil kræve, at der er fokus på udvikling af registreringsmetoder, herunder at mange registreringer skal kunne foretages automatisk, og at det bliver let for landmanden at lave de nødvendige manuelle registreringer.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Anden
- Lavere pesticidforbrug og større diversitet i sædskifter
Uddybning samfundsrettede effekter
En optimering af sædskiftet vil medvirke til at styrke økonomien i markdriften på langt sigt.
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Hvis man kan undgå opformering af sædskiftesygdomme, kan det endvidere forbedre ressourceudnyttelse
generelt i produktionen og reducere forbruget af hjælpestoffer som bekæmpelsesmidler.
Note 28. Optimal fodering med grovfoder
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forsyne hesteejere og disses rådgivere med rådgivning og viden der understøtter
produktion og korrekt anvendelse af grovfoder, baseret på græsmarksprodukter, i hestens foderration
Projektets aktiviteter:
Arb. pakke 1. Der er indsamlet analyseresultater fra grovfoderanalyser til heste og på denne baggrund er
grovfoderet blevet inddelt i 3 forskellige grupper afhængigt af energiniveau.
Arb. Pakke 2. Grovfoderet i de 3 forskellige grupper er blevet beskrevet med gennemsnitstal og variationsbredde for hver gruppe. Yderligere er foderets indhold af sukker beskrevet samt hvilke muligheder der managementmæssigt er for at påvirke dette samt den optimale anvendelse til forskellige kategorier af heste.
Yderligere er der udarbejdet en vejledning til udtagning af grovfoderanalyser til heste
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
Indsamling og behandling af analyseresultater på grovfoder til heste.
Udarbejdelse af foderplaner i PC Horse til forskellige typer heste med store grovfoderrationer.
Artikler om bl.a. fruktaner i græsmarken, foderets hygiejniske kvalitet og brug af forskellige grovfoderkvaliteter til heste.
ERFA gruppemøder for rådgivere og producenter af grovfoder til heste.
Vejledning i udtagning af grovfoderanalyser til heste.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Udover bedre sundhed og dyrevelfærd vil øget brug af grovfoder analyser betyde en mere præcis fodring
med hensyn til næringsstoffer, hvilket leder til en lavere udledning af bl.a. kvælstof.
Note 29. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og effekt
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at styrke deltidslandmanden via praksisnær rådgivning og vidensdannelse samt
deltidslandmandens rolle i udvikling af bedriften og i landdistrikterne. Endvidere var formålet at både rådgi-
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vere af deltidslandmænd og andre aktører blev bevidstgjort om deltidssegmentets betydning og potentiale,
såvel økonomisk som i landdistriktsudviklingen.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 – Udbredelse af samfundsanalysen – blev afsluttet i 2015, hvilket er baggrunden for, at den
ikke er omtalt yderligere i denne effektvurdering for 2016.
Arbejdspakke 2 – Grupperådgivning – øget performance
Med henblik på at afprøve grupperådgivning som metode til at udvikle deltidslandmandens faglige og strategiske kompetencer på en økonomisk bæredygtig måde er gennemført følgende aktiviteter:
• Der er holdt møde med tre rådgivningsvirksomheder om afdækning af rådgivningsbehov hos deltidslandmænd. På møderne blev der udpeget såvel produktionstekniske emner som økonomiske, strategiske og
forretningsudviklingsemner, som kunne være relevante at inddrage i et grupperådgivningsforløb
• Der er gennemført planlægningsmøder med fastsættelse af indhold i grupperådgivningskoncepterne
”Vårbyg på deltid”, ”Kan small business farmers lave business?” samt ”Netværk til lokal afsætning af kød fra
ammekvæg”.
• Der er gennemført afprøvning af grupperådgivningskoncepterne ”Vårbyg på deltid” og ”Kan small business farmers lave business?”
• Forløbene er evalueret med de deltagende rådgivere på to møder, hvor det videre forløb og implementeringen af lignende grupperådgivningsforløb også blev diskuteret.
• Der er lavet anbefalinger til tilrettelæggelse og gennemførelse af grupperådgivningsforløb på baggrund af
de gennemførte forløb hos de tre rådgivningsvirksomheder.
• Der er gennemført en spørgeundersøgelse om, hvor tilfredse landmændene var med forløbene
• Der er afdækket yderligere rådgivningsbehov ved spørgeundersøgelse hos deltidslandmænd, der deltog i
et grupperådgivningsforløb.
Arbejdspakke 3 - Viden og formidling målrettet deltid
• Der er oprettet en facebookgruppe til deling af erfaringer omkring videnformidling og rådgivning af deltidssegmentet.
• Der er udsendt nyhedsmail om erfaringerne fra grupperådgivningskonceptet samt erfaringerne fra andre
projekter, der har deltidslandmænd i målgruppen.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt koncept
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Formidlet viden til deltidslandmænd uden landbrugsfaglig viden
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer i 2016:
• Koncept for grupperådgivning, som er formidlet via et notat med følgende indhold:
- Hovedpointer fra forløbet
- Ledelsens ansvar og betydning
- Økonomi
- Sideeffekter og organisering
- Skema ”Erfaring fra grupperådgivningsforløb”
- De to grupperådgivningsforløb
• Facebookgruppe som platform til deling af produkter og koncepter til deltidslandmænd. Facebookgruppen
er lukket, men man kan anmode om at blive medlem af gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/631083000362914/
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Samfundsanalysen, netværksdannelse og grupperådgivningskoncept skaber motivation og inspiration til at
udvikle egen bedrift og tilrettelægge produktionen mere optimalt. Facebooksiden ”Liv på landet” har via
opslag om faglig viden – inkl. de producerede videoer - og muligheder på landet, givet adgang til viden om
såvel liv på landet, udvikling af bedrifterne, pasning af dyr og dyrkning af afgrøder
Interessenter og rådgivere er via projektet blevet bevidstgjort om segmentets potentiale og betydning, hvilket kan føre til bedre rådgivning, flere muligheder og større opmærksomhed på segmentet.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
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. Netværksdannelse og grupperådgivning samt lettere adgang til faglig viden vil klæde deltidslandmændene på til at udvikle deres bedrifter og dermed fastholde egen deltidsarbejdsplads, evt.
udvikle den til en fuldtidsstilling eller til ansættelse af nye medarbejder. En evt. øget produktion og flere
produkter på de mindre bedrifter vil have afledte effekt i andre brancher.
Note 30. Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet har været at give svineproducenter mulighed for at implementere såvel ny som
kendt viden og praktiske erfaringer via driftssikre rådgivningskoncepter.
Projektets aktiviteter:
I projektet er i 2016 gennemført det sidste år af det toårige demonstrationsprojekt "Holdbarhed hos unge
søer".
Projektet er gennemført i 21 besætninger. Her er der gennemført fokuserede rådgivningsforløb (handlingplan, løbende opfølgningsmøder) med det formål at reducere andelen af udsatte 1. og 2. lægs søer, da det
har vist sig, at der i mange besætninger er en meget høj udsætning blandt denne gruppe søer, uden at der
er fagligt belæg for det. Efter gennemførelse af demonstrationen er det fastlagt, hvor langt man har kunnet
komme ned i udskiftningsprocent for de unge søer og der er lavet beregninger af, hvad den økonomiske
værdi har været ved at reducere udskiftningen af 1. og 2. lægs søer. Der er i projektet lavet regnearksværktøj til scenarieberegninger omkring udskiftningsprofiler og den økonomiske konsekvens ved ændring i udskiftningsprofil. Der er for demonstrationsbesætningerne indsamlet diverse data og informationer, som dokumenterer, hvilke tiltag, der er iværksat i den enkelte besætning og hvilken effekt, de har haft på produktionsresultaterne.
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Der er afholdt afslutningsmøde for deltagende besætninger og rådgivere og skrevet erfaring om projektet.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
Uddybning resultater/leverencer
- Demonstration af aktiviteter for øget holdbarhed hos unge søer afsluttet i 21 besætninger
- Data indsamlet og resultat af demonstration præsenteret i artikel i Magasinet Svin og erfaring publiceret
- Afslutningsmøde for deltagende besætninger gennemført
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
- Forbedret økonomisk resultat af svineproduktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Ved at reducere udskiftningen af unge søer opnås reduceret tilgang af polte, en mere harmonisk besætning
og et øget antal fravænnede grise, da søer i 3. og 4. læg har et højere antal fravænnede grise.
Alt sammen forhold, som styrker produktiviteten og økonomien i soholdet.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Note 31. Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (GUDP)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet er at belyse produktionsmæssige, agronomiske og driftsøkonomiske forhold vedrørende reduceret
jordbearbejdning og direkte såning samt ved dyrkning af mellem- og efterafgrøder og ved brug af faste
kørespor. Der opbygges viden og indsamles erfaringer til udviklingen af en lettilgængelig vejledning og
inspiration til pløjefri dyrkning.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft tre aktiviteter.
• Forsøg med jordbearbejdning: To længevarende (15 og 18 år) fastliggende forsøg er videreført. Her er
vurderet på effekter af pløjefri dyrkning med fokus på udbytte og forekomst af ukrudt.
Tre demonstrationsforsøg med såning efter forskellige principper (pløjning, harvet og direkte) og med forskellige maskintyper er afsluttet. Der er analyseret og konkluderet på udbytte og ukrudt og generelle erfaringer af driftsmæssig betydning.
• Beslutningsstøtte: Som beslutningsstøtte er der udarbejdet en ’Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning’. Denne er udarbejdet på baggrund af forsøgene i projektet sammen med mange andre relevante forsøg, på praktiske erfaringer fra landmænd og rådgivere samt ekspertviden og -vurderinger.
• Formidling: Resultater, analyser og erfaringer fra projektet er løbende blevet formidlet ved flere arrangementer samt via artikler i fagpressen og via sociale medier.

114

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Vejledning og beslutningsstøtte
Uddybning resultater/leverencer
• De forskellige dyrkningsmetoder er på baggrund af de langvarige forsøg og demonstrationsforsøgene
blevet vurderet ud fra agronomiske, driftsmæssige og økonomiske fordele og ulemper.
• Resultater og erfaringer fra forsøgene er indarbejdet i den udgivne vejledning til pløjefri dyrkning.
• Resultater og erfaringer fra forsøgene er løbende formidlet via fagpressen og sociale medier samt ved
diverse kurser, arrangementer og møder med landmænd og rådgivere.
• Resultater og erfaringer fra forsøgene er publiseret i Oversigten over landsforsøgene
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
På en lettilgængelig form, giver den viden, der er kommet ud af projektet, konkret vejledning i forskellige
agronomiske og driftsmæssige forhold ved forskellige systemer for pløjefri dyrkning. Projektet beskriver
forhold vedrørende ressourcebehov (maskiner, brændstof, arbejdstid, gødskning og planteværn) ved forskellige former for pløjefri dyrkning. Pløjefri dyrkning kræver dygtig driftledelse og management, hvilket
projektet giver beslutningsstøtte til.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Reduceret jordbearbejdning kan have mange positive effekter for samfundet. Derfor tiltrækker det også
stigende interesse fra landspolitikere og NGO'er og projektets resultater og leverancer spiller direkte ind
med brugbar viden til disse niveauer.
Reduceret jordbearbejdning forventes at oplagre mere kulstof i jorden og dermed fjerne CO2 fra atmosfæren og effekten kan øges ved intensiv brug af efterafgrøder, som er en naturlig del af et sundt pløjefrit system. Samtidig bruges der oftest mindre mængde brændstof og dermed reduceres udledningen af CO2.
Herfor er reduceret jordbarbejdning også beskrevet af FNs klimapanel som havende potentiale til at reducere menneskets klimapåvirkning.
En sund jord på markerne i hele det danske landbrug er et grundvilkår for fødevareproduktionen og samfundet som helhed, og pløjefri dyrkning har mange effekter, der kan medvirke dertil. Projektet bidrager med
både hurtige og langsigtede effekter, da der genereres viden til at forbedre jordens dyrkningssikkerhed og
dermed jorden som ressource til fødevareproduktion.
Note 32. Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP) (GUDP)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at reducere importen af fosfor (P) til Danmark samt undgå såvel over-
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som 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
Aktiviteter 2016 ved SEGES
I 2016 er dialogen om anvendelse af restprodukter på landbrugsjord fortsat med affaldsproducenter i samarbejde med de andre projektpartnere.
Ap. 4 Demonstration af P-gødningsværdi
Aktiviteter 2016 ved SEGES
Forsøgsarbejdet med afprøvning af affaldsprodukter er afsluttet. Der er i alt gennemført 3 forsøg med måling af henholdsvis 1.,2. og 3. års eftervirkning af fosfor. Heraf er de 2 af 3 forsøg finansieret direkte af Miljøstyrelsen. Forsøgsresultaterne for hele projektperioden er gjort op og publiceret i Oversigt over Landsforsøgene.
Ap. 5 Beslutningsværktøj
Aktiviteter 2016 ved SEGES
I 2016 er videreført udarbejdelsen af et beslutningsværktøj til landmænd og rådgivere, der skal optimere
brugernes valg af fosforgødninger, herunder brug af affaldsprodukter. Der er udsendt information om tilgængelighed af fosfor på LandbrugsInfo.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Ny managmentstrategi opnås ved, at tilgængeligheden af fosfor i affaldsprodukter angives mere præcist.
Der er offentliggjort en artikel på Landbrugsinfo, som giver en oversigt over, hvordan fosforeffekten er af
forskellige restprodukter.
Der er leveret en afrapportering af forsøg med bestemmelse af fosforvirkningen af restprodukter i Oversigt
over Landsforsøgene. Den bidrager til ny viden på området. Afrapporteringen sammen med artiklen på
Landbrugsinfo bidrager også til en bedre udnyttelse af ressourcer ved, at der kan skabes tillid til effekt af
slam, og det kan indregnes korrekt i gødningsplanlægningen.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Lettere adgang til viden skal gerne sikres ved, at deklarationerne på affaldsprodukterne forbedres, således,
at de tilgængelige næringsstofmængder fremgår af deklarationen.
Samtidig formidles resultaterne af projektet målrettet til såvel planteavlskonsulenter, affaldsproducenter og
rådgivere.
Bedre management som følge af projektet vil ske som følge af, at landmanden får bedre mulighed for at
vælge de mest velegnede affaldsprodukter samt at fastsætte næringsstofudnyttelsen mere præcist.
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Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af fosfor
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Lavere udledning af kvælstof. En mere præcis angivelse af første årseffekten af kvælstof på deklarationerne på affaldsprodukterne vil give en mere præcis kvælstoftilførsel i forhold til planternes behov og derfor en
lavere udledning.
Mere præcis fastsættelse af virkningen af fosfor i affaldsprodukter vil give en mere præcis indregning i gødningsplanen. Dette vil alt andet lige reducere fosforoverskuddet og fosforudledningen.
Hvis anvendelse af affaldsprodukter formidles rigtigt til offentligheden vil det virke positivt, fordi det er en
form for cirkulær økonomi. Der er dog en vis risiko for, at det også kan skade erhvervets image, hvis der
opstår mistillid til produkterne.
Note 33. Digitale relationer og datadreven informationsformidling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at understøtte, 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. Det vil hovedsageligt foregå ved
at dreje rådgivningstjenesten over mod brug af sociale medier og digitale produktions- og forretningssystemer til at automatisere data relateret til de enkelte landbrug. 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:
AP 1: Datadreven informationsformidling
I arbejdspakken er der overordnet set arbejdet på at skabe et fundament til opsamling af adfærdsdata og
data om brugeren generelt. Dette fundament er brugt til at implementere løsninger, der giver mulighed for at
levere en mere målrettet vidensformidling. Der er gennemført følgende aktiviteter:
• Der blev implementeret en artikelliste, der på baggrund af, hvem brugeren er, lister de mest læste artikler
indenfor de områder, der er relevante for den pågældende bruger. Endvidere blev der implementeret en
datadreven søgeside, der på baggrund af, hvad der søges på, lister informationer om eksperter, produkter
og kurser, der relaterer sig til det, man har søgt på.
• Der blev udarbejdet personas indenfor kvæg, økonomi og planteavl, der kan bruges som udgangspunkt
for udvikling af formidling og digitale løsninger ift., hvilke behov og ønsker de forskellige brugertyper har.
• Der blev gennemført kvalitative interviews med udvalgte målgrupper med henblik på at blive klogere på
vidensformidlingen, og hvordan man bliver bedre til at målrette viden ift. de forskellige målgrupper, der fra
forskellige vinkler arbejder med landbruget og er afhængige af at have den rette viden til rådighed.
• Der blev udarbejdet en kravspecifikation til nyhedsbrevsløsning, der kan håndtere udsendelse af personaliserede nyhedsbreve på baggrund af opsamlende informationer om den enkelte modtager.
• Der blev udarbejdet anbefalinger til hvordan man med udgangspunkt i nyhedsbrevsløsningen fra MailChimp kan arbejde med at målrette nyhedsformidlingen.
• Der blev implementeret personaliseringsværktøjer på 2 platforme – et grundlæggende fundament for at
kunne levere målrettet viden på baggrund af data omkring den enkelte brugers adfærd i stedet for, at landmanden selv skal opsøge viden.
• Der blev afprøvet et testværktøj til at udføre A/B test – en metode til at optimere den digitale formidling, og
afprøve, hvad der virker ift. brugerne.
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• Der blev implementeret et site, der, baseret på registrerede data om landmanden, er i stand til at vise
målrettede funktioner og viden.
AP 2: Udnyttelse af nye publiceringsformer
• Der blev afprøvet nye publiceringsformer til brug ved publicering af faglig information, herunder også muligheder for samskabelse, hvor flere af hinanden uafhængige personer bidrager til publikationen. Afprøvningerne fandt sted ifm. Plantekongressen 2016.
AP 3: Digital understøttelse af samarbejde og videndeling på bedriften
• Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd med flere ansatte, for at afdække
behovet for øget samarbejde og videndeling på bedriften. Der blev endvidere gennemført interview af udvalgte landmænd, der viste interesse i at afprøve løsningen.
• Der blev foretaget en tilpasning af en eksisterende intranetløsning med fokus på de behov, som testlandmændene havde lagt vægt på. Efterfølgende blev der foretaget en afprøvning af platformen blandt udvalgte
landmænd, som gav feedback på løsningen.
AP 4: Datadreven model for landmandens bedrift
• Arbejdspakken er udgået jf. ændringsansøgning, dateret den 17.12.2015.
AP 5: Videnspredning og -deling ved brug af sociale fællesskaber
• Der blev udarbejdet kravspecifikation ift. et virtuelt mødested, hvor landmænd og andre med interesse i
naturpleje har mulighed for at mødes omkring forskellige emner, og dele deres viden og erfaringer.
• Der blev foretaget implementering og afprøvning af et virtuelt mødested indenfor naturplejeområdet, der
også tilbyder mulighed for at landmænd kan matches med lignende brugere på baggrund af, hvad de interesserer sig for. Det virtuelle mødested kan endvidere notificere registrerede brugere omkring ny information eller aktivitet omkring lige nøjagtig det emne, de brænder for.
• Udbredelse af platform gennem produktion af relevant indhold på platformen, artikel om mulighederne på
platformen samt udarbejdelse af flyer, som blev delt ud ifm. diverse arrangementer omkring naturpleje.
AP 6: Beskyttelse og benyttelse af landbrugets data
• Der blev udarbejdet en oversigt over datakilder på de forskellige bedriftstyper, der udveksler data.
• Der blev foretaget en undersøgelse af, hvordan landmanden i dag forholder sig til den udveksling af data,
der sker fra hans forskellige datakilder til de enkelte leverandører. Ejer han disse data eller afgiver han
ejerskab ved indgåelse af kontrakt?
• Der blev opnået et indblik i, hvad der rører sig internationalt på området både indenfor landbruget, men
også i andre erhverv, hvor man med fordel kan hente inspiration.
• Der blev udarbejdet et juridisk koncept for, hvordan landbruget kan indsamle, beskytte og benytte erhvervets data.
AP 7: Landbrugets online opgavebørs
• Der blev foretaget en undersøgelse af interessen og behovet for at indgå i fællesskaber omkring det at
dele ressourcer. Målgruppen var mindre landbrug og deltidslandbrug.
• Der blev udarbejdet en kravspecifikation ift. løsning, der kan bruges til udveksling af ressourcer landmænd
imellem helt generelt. Specifikt fokuserede vi i dette projekt på en konkret løsning, der gik på leje / udleje af
ledige svinestaldskapacitet.
• Der blev foretaget en implementering af en løsning, der understøtter mulighed for at oprette annoncer
omkring udleje af staldkapacitet / mulighed for at leje ledige stalde.
AP B: Datadreven informationsformidling (genbevilling fra 2015)
• Der blev foretaget en afprøvning og vurdering af platforme til udsendelse af personaliserede nyhedsbreve.
AP E: Innovation og brugerinddragelse (genbevilling fra 2015)
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• Der blev tilføjet nye funktioner på crowdsourcingplatformen med henblik på at øge anvendeligheden.
• Der blev gennemført en afprøvning og evaluering af crowdsourcingplatformen med udgangspunkt i kampagnen omkring Fremtidens Miljøtiltag.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre mulighed for personalisering af formidlingen.
Uddybning resultater/leverencer
Udvikling af nyt produkt:
• Virtuelt mødested, hvor der er mulighed for at danne interessefællesskaber.
• Online opgavebørs, hvor landmænd kan leje / udleje svinestalde.
Dokumenteret viden omkring:
• En række landbrugsfaglige målgrupper og deres behov og rutiner ift. at holde sig fagligt orienteret.
• Nyhedsbrevløsninger, der kan understøtte behovet for at udsende personaliserende nyhedsbreve.
• Nye publiceringsformer, der kan understøtte publicering af faglig information og samskabelse i forbindelse
hermed.
• Intranetløsning til videndeling og samarbejde på bedriften.
• Landmandens bevidsthed / bekymring om dataejerskab i forbindelse med den øgede digitalisering.
Andet:
• Personalisering af formidlingen på 2 forskellige platforme.
• Personaliseret, datadreven portal for landmænd.
• Kanal til publicering og samskabelse af faglig information ifm. Plantekongressen 2016.
• Koncept for juridisk enhed, der kan holde styr på, beskytte og benytte landbrugets data – til landbrugserhvervets bedste.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Det er vores forventning, at man ved at målrette viden og værktøjer og præsentere mulighederne i en samlet løsning, giver landmanden en lettere adgang til relevant viden. Samtidig vil man evt. også kunne gøre
landmanden opmærksom på nye muligheder og tjenester, som han i dag ikke udnytter / ikke udnytter optimalt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Ved at levere målrettet viden og lette adgangen til relevante tjenester og værktøjer, vil landmanden være i
stand til at tage de rette beslutninger hurtigere, hvilket har betydning for effektivitet og økonomi hos den
enkelte landmand. Det vil bidrage til en bedre rentabilitet og konkurrenceevne for erhvervet som helhed,
hvilket forbedrer muligheden for at fastholde arbejdspladser og produktion.
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Note 34. Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi for landmanden
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var med udgangspunkt i Økonomidatabasen og Farmtal Online 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. Databasernes 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.
Projektets aktiviteter:
I sikringen af valide data i Økonomidatabasen og Farmtal Online, der skal anvendes til analyser af de økonomiske sammenhænge i landbruget, er der gennemført følgende aktiviteter i projektet:
AP 1 Validitet af data i Økonomidatabasen
1.1 Hurtige og validerede data
For at sikre kvaliteten af data i Økonomidatabasen og højne effektiviteten af valideringsprocessen er der
udviklet et valideringssystem, der giver brugeren en direkte tilbagemelding på, om den overførte årsrapport
er godkendt til at indgå i sammenligningsgrupperne, eller om der skal foretages tilretninger. Dette giver
mulighed for en hurtigere rettelse af fejl og skaber større benchmarkinggrupper på et tidligere tidspunkt.
Dette både højner kvaliteten og gør sammenligningsgrundlaget større.
Valideringen af data er vigtigt, idet dataene bl.a. skal indgå i Business Check. Derfor har projektet kompenseret dataleverandørerne for det ekstra arbejde, som udarbejdelsen og overførslen af de kvalitetssikrede
interne regnskaber med driftsgrensanalyser til Økonomidatabasen kræver. Der er udbetalt 1.000 kr. pr.
overført regnskab med driftsgrensanalyser indeholdende økologisk fjerkræproduktion eller økologisk planteavl samt 410 kr. pr. overført regnskab med mindst én godkendt driftsgrensanalyse. Sidstnævnte er dog
begrænset således, at der maksimalt udbetales kompensation for et antal svarende til 33,8 % af dataleverandørens samlede antal overførte regnskaber. Denne maksimering er fastsat, idet der forventes en vis
effektivisering i valideringen af regnskaber med driftsgrensanalyser udover de 33,8 %.
Der er samlet set udbetalt kompensation til i alt 24 dataleverandører for 12 regnskaber med driftsgrensanalyser indeholdende økologisk fjerkræproduktion, 23 regnskaber med driftsgrensanalyser indeholdende økologisk planteavl samt 2842 regnskaber med godkendte driftsgrensanalyser.
1.2 Driftsgrensdata til statistik og benchmarking i grovfoderproduktion
For at sikre et bedre udgangspunkt at vurdere produktionsøkonomien i grovfoderproduktion ud fra, er der
foretaget en opdeling af driftsgrenen. Med opdelingen kan der nu laves udtræk fra Økonomidatabasen på
følgende undergrupper: majs, græs, byg, hvede og øvrigt korn. Dermed kan der i statistiske analyser og
benchmarking af produktionsøkonomien i grovfoderproduktionen vurderes individuelt på hhv. majs- og
græsproduktion.
1.3 Højere kvalitet af data fra de mindre driftsgrene
Der har i projektet været særligt fokus på at sikre kvaliteten af data i de mindre driftsgrene. Derfor er der
udarbejdet en udvidet vejledning for driftsgrensanalyser og benchmarking indenfor æg- og opdrætsproduktion samt en række mindre driftsgrene.
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AP 2 Regnskabsdata for specielle ejerformer
2.1 Definition af ejer- og samarbejdsformer i landbruget og 2.2 Analyse af behov for yderligere indberetning
til klassificering af ejer- og samarbejdsformer
For at Økonomidatabasen fremadrettet kan håndtere forskellige ejer- og samarbejdsformer i landbruget i
forbindelse med analyser på tværs, er der foretaget en analyse af de forskellige selskabsformer for at se,
hvilke informationer og kontroller der kræves, for at bedrifter drevet i selskabsform i højere grad kan godkendes og overføres til Økonomidatabasen og dermed indgå i statistiske analyser af landbrugets økonomi
og produktion.
Der er en række udfordringer forbundet med at sammenligne bedrifter med forskellige ejerformer. Disse er
forsøgt løst ved, at Økonomidatabasen fremadrettet automatisk får oplyst bedriftens ejerform. Derudover
indarbejdes kontroller af regnskaber fra bedrifter drevet i selskaber, så disse kan godkendes, såfremt der er
taget højde for en række udfordringer omkring aflønning af arbejdsindsats og aktiver. Ligeledes indføres en
”mærkning” af bedrifter drevet i selskabsform, så disse kan inddrages i statistiske analyser og beregninger
af landbrugets økonomiske resultater, men udelades i analyser af familiens økonomi, idet selskaber ikke
indeholder privatøkonomi. Derved har analysen af ejerformerne været med til at sikre, at de ”atypiske” bedrifter, dvs. bedrifter der ikke er personligt ejede, også kan anvendes i landbrugsrelaterede opgørelser,
hvilket sikrer en større gruppe af ”atypiske” bedrifter i disse analyser og ved benchmarking end tidligere.
2.3 Værktøj til analyse af koncernøkonomi
Der er udarbejdet en skabelon til koncernopstilling, der gør det muligt at få overblik over hoved- og nøgletal
i en koncern, hvor alle de ejendomme, der indgår i koncernen, er medtaget. Opstillingen er lavet i et regneark, der kan indhente data fra RegnskabsDatabank, således at ejeren kan få et overblik over den samlede
koncernøkonomi.
AP 3 Platform til brugerstyrede dataudtræk via internet samt budgetdata
3.1 Oprettelse af platform for brugerstyrede dataudtræk via internettet
For at gøre det lettere for dataleverandørerne at hente data fra deres egne kunder er webplatformen
”RegnskabsDatabank” udviklet. Platformen er en webbaseret løsning, der via et integreret sikkerhedssystem giver adgang til at hente data fra Økonomidatabasen – enten i form af ”rå” regnskabsdata eller som
bearbejdede data eller rapporter. Med RegnskabsDatabank kan brugerne udtrække regnskabsdata på
ejendomsniveau, se kontrolhistorik på overførte regnskaber på ejendomsniveau, se de ugentlige kontrolrapporter for de enkelte leverandørers regnskaber samt se statistikker på bedriftsregnskabernes vej gennem valideringsprocessen.
3.2 Opsamling af budgetdata
Der er i projektet foretaget yderligere analyse af muligheden og behovet for opsamling af budgetdata til
udarbejdelse af statistiske analyser af landbrugets økonomi samt forbedring af kvaliteten i benchmarking og
analyser i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Det er blevet undersøgt, hvordan denne opsamling kan
lade sig gøre, samt muligheden for at hente budgetdata via RegnskabsDatabank.
Der er fra både landbrugsrådgivningsvirksomhederne som brugere af de økonomiske analyser stor interesse for at anvende budgetdata til økonomiske analyser og benchmarking. Derfor vil en opsamling af budgetdata være meget relevant.
En opsamlingsfacilitet er dog imidlertid en omkostningstung affære, fordi der skal betydelige investeringer
til, før det er muligt at opsamle budgetdata i en database. Derfor er det fra SEGES’ side besluttet at udsætte det videre arbejde med opsamling af budgetdata indtil videre.
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AP 4 Farmtal Online
4.1 Optimering af den videre udvikling af Farmtal Online
Der er i projektet blevet undersøgt og aftalt, hvordan det videre udviklingsarbejde for Farmtal Online skal
forløbe, herunder en prioritering af optimeringsindsatserne i databasen.
Derudover er der foretaget en optimering af Farmtal Online, således at flere funktionaliteter går fra et énserversetup til et flerserversetup. Det betyder bl.a., at ”SessionState”-praksissen, der har været udgangspunktet for Farmtal Online de sidste 12 år, er blevet erstattet med en mere tidssvarende løsning, der sikrer
en højere grad af driftsstabilitet end tidligere.
4.2 Fremsøgning af historiske data i Farmtal Online
For at kunne vise historikken i de prognosepriser og budgetkalkuler der opdateres og lagres i Farmtal Online, er der udviklet en ny funktion, der gør det muligt at vise, hvordan en budgetkalkule så ud på en bestemt
dato. På den måde er det nu muligt at fremsøge historiske data i Farmtal Online.
AP 5 Kobling af data i Farmtal Online og Økonomidatabasen
5.1 Udvikling af kobling af data i Farmtal Online og Økonomidatabasen
Med henblik på en forbedring af prognosemodellen var det skitseret, at data fra Økonomidataben og Farmtal Online skulle kobles, således at de historiske prognosepriser kunne kobles med de faktisk opnåede
priser, og at data skulle opsamles i Økonomidatabasen. Arbejdet med sammenkoblingen viste dog, at de
nødvendige data allerede var tilgængelige i Farmtal Online, men at data ikke var i en form, der kunne udtrækkes og benyttes til prognosemodellen. Derfor er der lavet et nyt dataudtræk og en visning i Farmtal
Online, der gør, at alle prognoseprisændringer vises med datoangivelse, således det er muligt at se prognosepriserne på en bestemt dato. Dermed kan sammenkobling af historiske prognosepriser og faktisk opnåede priser gøres, uden at koblingen af data i Farmtal Online og Økonomidatabasen er nødvendig, fordi
udfordringen er løst alene i Farmtal Online.
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Udvikling af nyt produkt
- Opsamling og validering af regnskabsdata til brug i analyser
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer:
- Opsamling af 9189 validerede regnskaber og 4178 validerede regnskaber med driftsgrensanalyser i Økonomidatabasen for regnskabsåret 2015
- Opsamling af driftsgrensregnskaber, 98 vedr. fjerkræbedrifter, 30 vedr. sopolteproduktion på opformeringsbesætninger og 72 vedr. økologisk produktion på bedrifter uden malkekvæg.
- Udvikling af valideringssystem, der giver dataleverandøren tilbagemelding om regnskabets godkendelse
- Opdeling af driftsgrenen grovfoderproduktion i undergrupper.
- Udvikling af webbaseret udtræksfacilitet (RegnskabsDatabank), hvor dataleverandører kan hente data fra
Økonomidatabasen
- Analyse af behovet for yderligere indberetning af ejer- og samarbejdsformer i Økonomidatabasen
- Udvikling af regneark til håndtering af koncernøkonomi
- Vurdering af den fremtidige udvikling af Farmtal Online samt udvikling af facilitet til fremsøgning af historiske data
- Kobling af historiske prognosepriser og faktisk opnåede priser i Farmtal Online
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
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- Bedre økonomistyring i produktionen
- alide økonomiske analyser på baggrund af kvalitetssikrede data
Uddybning brugerrettede effekter
Data fra Økonomidatabasen og Farmtal Online danner grundlag for benchmarking og analyser af de økonomiske sammenhænge i erhvervet og er dermed med til at perspektivere økonomiske resultater overfor
både landmænd, landbrugsrådgivere og den finansielle sektor.
Samtidig danner data fra disse databaser grundlag for en lang række aktiviteter, der ligger udenfor dette
projekt, bl.a. Business Check og pris- og indkomstprognoserne, som er med til at forbedre de økonomiske
resultater blandt landmændene i kraft af et bedre beslutningsgrundlag. Dette forbedrede beslutningsgrundlag kommer af de valide, kvalitetssikrede data, som projektet har sikret.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Anden
- Forbedret ressourceudnyttelse via bedre beslutningsgrundlag
- De samfundsrelaterede effekter af projektet vil ses i form af produktivitetsforbedringer, som bidrager til
vækst i samfundet, ved at værdiskabelsen sker så omkostningseffektivitet som muligt, hvilket samtidig vil
forbedre erhvervets økonomiske konkurrenceevne.
Projektet vil samtidig lede til et bedre data- og analysegrundlag for landmændene at træffe økonomiske
beslutninger ud fra, hvilket bidrager til en forbedret ressourceudnyttelse på bedrifterne og derigennem en
mere rentabel forretning. Dette vil medvirke til forbedrede økonomiske resultater for landmændene, som vil
bidrage til fastholdelse af arbejdspladser i erhvervet.
Uddybning samfundsrettede effekter
De samfundsrelaterede effekter af projektet vil ses i form af produktivitetsforbedringer, som bidrager til
vækst i samfundet, ved at værdiskabelsen sker så omkostningseffektivitet som muligt, hvilket samtidig vil
forbedre erhvervets økonomiske konkurrenceevne.
Projektet vil samtidig lede til et bedre data- og analysegrundlag for landmændene at træffe økonomiske
beslutninger ud fra, hvilket bidrager til en forbedret ressourceudnyttelse på bedrifterne og derigennem en
mere rentabel forretning. Dette vil medvirke til forbedrede økonomiske resultater for landmændene, som vil
bidrage til fastholdelse af arbejdspladser i erhvervet.
Note 35. Udvikling og implementering af virkemidler - landbrug og vandmiljø
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at finde og teste innovative løsninger til miljøindsatser. Indsatserne skal kunne gå hånd
i hånd med en bæredygtig intensivering af landbrugsproduktionen. Et vigtigt element er, at vurderingen af
effekter foregår på et stærkt fagligt grundlag, hvorfor der arbejdes videre med metoder, der kan bidrage til
forbedret kvantificering af sammenhængen mellem landbrugspraksis og udvaskning.
Projektets aktiviteter:
2.4.1 Vurdering af sammenhæng mellem landbrugspraksis og udvaskning.
SEGES er kommet med indspil begrænsningerne i den nuværende udvaskningsmodel N-LES4. Den viden
er delt via artikler og notater. SEGES har i denne aktivitet arbejdet intensivt med at komme med indspil til
den nye udvaskningsmodel N-LES5 via deltagelse i en følgegruppe. Modellen forventes færdig i 2017 og
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SEGES arbejder videre med udarbejdelse af modellen. I denne aktivitet er der også undersøgt sammenhænge mellem mængden af tilført kvælstof og udvaskning, som er beskrevet i 2 artikler.
2.4.2 Effekt og omkostninger ved virkemidler på oplandsniveau.
Der er udarbejdet en rapport, som klarlægger hvor og hvor mange kollektive virkemidler mest optimalt kan
placeres i et konkret opland (oplandet til Norsminde Fjord) i forhold til at sikre den bedste effekt og med det
formål at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering.
2.4.3. Udvikling af virkemidler udenfor dyrkningsfladen
SEGES har arbejdet med en række nye miljøvirkemidler og har bidraget med at få flere demonstreret,
mens andre er blevet beskrevet. Viden om 13 miljøvirkemidler blev samlet i et virkemiddelkatalog, som
præsenterer dem på en letforståelig og visuel måde, så en primærproducent hurtigt kan få indtryk af mulighederne på hans arealer. Dette er støtte op af 3 film. 1 film præsenterer forskellige miljøvirkemidler, mens
de 2 andre handler om landmænds erfaringer med henholdsvis vådområder og minivådområder. I denne
aktivitet blev der arrangeret en studietur til USA med det formål at få inspiration til nye drænvirkemidler.
Turen havde deltagelse fra Aarhus Universitet, DLBR, kommuner, SEGES og Miljøstyrelsen. I forhold til
det marine, er der beskrevet 2 forskellige tiltag og arbejdet med mulighederne for at sætte et forsøg i gang
med iltning af Mariager Fjord.
2.4.4. Individuelle virkemidler
I denne aktivitet er der udarbejdet en samlet rapport, som beskriver, hvor og hvordan 4 forskellige miljøvirkemidler kan etableres. På baggrund fra data fra 50 okkeranlæg blev det i aktiviteten også undersøgt, om
okkeranlæg har potentiale som kvælstofvirkemiddel, da okkeranlæg i nogen udstrækning minder om minivådområder med åbne bassiner, som er et godkendt virkemiddel.
2.4.5. Dokumentation af effekt af reduceret kvælstoftilførsel som virkemiddel
SEGES har i denne aktivitet udført marginaludvaskningsforsøg med sugeceller. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Landsforsøg og en række notater og artikler.
2.4.6. Bedrifts- og oplandsværktøjer til optimering af miljøindsats
Der er videreudviklet et værktøj, som kan regne på økonomien i sædskifter med forskellige virkemidler til
reduktion af kvælstofudledningen og beregne de økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau af målsætningerne i udkast til vandområdeplaner. På bagrund af dette blev der beregnet 5 eksempler på konkrete
bedrifter på effekt og omkostninger ved anvendelse af forskellige kvælstofvirkemidler på bedriftsniveau.
Værktøjet bruger modellen N-LES4 og balanceberegninger. Der blev også arbejdet med at udvikle et dialogværktøj baseret på et GIS-program, som kan estimere udvaskning fra rodzonen og de mulige konsekvenser for udledningen af kvælstof til det marine miljø på basis af informationer om sædskifte, gødskning
og retentionen i oplandet.
2.4.7. Udvikling af oplandsrådgivning.
Oplandsrådgivningsmodel er videreudviklet og testet i to testområder af tre konsulenter. Konsulenterne har
i dialog med lokale landmænd og kommune testet dialogværktøjer af for, hvordan man bedst får afdækket
mulighederne for igangsættelse af kollektive indsatser som vådområder og minivådområder.
2.4.8 Rådgivning og vejledning til landmænd som virkemiddel
I 2016 fik vi med Fødevare- og Landbrugspakken afskaffet undergødskning som virkemiddel. I den forbindelse blev der i denne aktivitet udarbejdet informationsmateriale til primærproducenterne om, hvad det
betød for udbytter, indtjening og merudledning ved dyrkning af vinterhvede.
2.4.9. Projektledelse og overordnet kommunikation og formidling
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Projektet er koordineret og afrapporteret. I denne aktivitet blev der også afholdt en workshop, som informerende en bred kreds af interessenter om landbrugets kvælstofanvendelse nu og i fremtiden og en efterfølgende diskussion.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
2.4.1
1 artikel hvor den nye model blev sammenlignet med eksisterende modeller og målinger og 2 artikler med
eksempler på sammenhænge mellem landbrugspraksis herunder mængden af tilført kvælstof og udvaskning
2.4.2
1 notat med analyse af effekter og omkostninger som funktion af doseringen samt af synergier og modvirkninger mellem virkemidler eksemplificeret for Norsminde Fjords Opland.
2.4.3
Beskrivelse af nye virkemidler (afbrydning af dræn, bioreaktor, mættede randzoner og periodevis oversvømmelse med spærring). 1 virkemiddelkatalog som samler viden omkring virkemidler og præsentere dem
på en letforståelig måde. 3 videoer om målrettede miljøtiltag. 3 artikler om marine virkemidler (kompensationsopdræt med muslinger, stenrev og iltning som virkemiddel i fjorde). Arrangør af studietur til USA for at
se på drænvirkemidler
2.4.4
1 notat med ideer til konkret tilpassede miljøtiltag. 1 rapport om okkeranlægs effekt på næringsstoffer og
potentiale heri
2.4.5
1 notat og 2 artikler med forsøgsresultater fra marginaludvaskningsforsøg
2.4.6a
1 værktøj som kan regne på økonomien i sædskifter med forskellige virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. Derudover kan værktøjet beregne de økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau af målsætningerne i udkast til vandområdeplaner.
5 eksempler på konkrete bedrifter på effekt og omkostninger ved anvendelse af forskellige kvælstofvirkemidler på bedriftsniveau.
2.4.6b
2 workshops om gevinster og udfordringer ved samarbejdet om helhedsorienterede oplandsløsninger på
vandmiljøområdet - Dialogværktøj til involverende planlægning af kvælstoftiltag demonstreret i 2 testområder.
2.4.7
Etableret 2 testområder for oplandsarbejde. Deltaget i 2 workshops om gevinster og udfordringer ved samarbejdet om helhedsorienterede oplandsløsninger på vandmiljøområdet. 1 artikel om oplandsrådgivning.
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2.4.8
Vejledningsmateriale til landmænd om forbedret ressourceudnyttelse og reduktion af kvælstof- og fosforudledning
2.4.9. Projektledelse og overordnet kommunikation og formidling
Projektet er koordineret og afrapporteret. Afholdelse af workshop om landbrugets kvælstofanvendelse.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Med bedre viden om, hvor udvaskningen sker kan man optimere udnyttelsen af kvælstofgødningen. Flere
tilgængelige virkemidler og med viden om, hvor de bedst placeres, kan minimimere omkostningen til gennemførelse af de miljøindsatser, der er krav om ifølge vandområdeplanerne. Indsatsen er under indfasning,
som følge af den målrettede regulering og landbruget har allerede fået en øget gødningskvote som følge af,
at man forventer at indsatserne gennemføres.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Med bedre viden om marginaludvaskning kan man bedre optimere anvendelsen af gødning på den enkelte
bedrift, hvilket vil give højere udbytter. Dette er også til gavn for staten, betalingsbalancen, miljøet og samfundet som helhed. Med de målrettede virkemidler vil udledningen blive reduceret på en måde, der ikke
påvirker erhvervets bundlinje. Miljøreguleringen bliver hermed mindre byrdefuld for erhvervet. Mere viden
om processen med udrulning af målrettede virkemidler, vil også støtte op om, at man i fremtiden får dem
placeret, hvor de giver mest mening.
Note 36. Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at kunne fastholde og videreudvikle landbrugserhvervets styrkeposition og konkurrenceevne ved fortsat at kunne bearbejde og nyttiggøre det stadigt voksende datagrundlag, der løbende generes på de enkelte landbrugsbedrifter og i en række nationale databaser.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 Dataanalyse
Med afsæt i ”fremstillingspris på mælk” som case-studie er der sammenstillet et datasæt fra flere datakilder,
som der efterfølgende er analyseret på. Studiet har afdækket såvel tekniske som landbrugsfaglige problemstillinger i at sammenstille data, herunder ikke mindst, at dataanalyser stiller store krav til datakvaliteten. Studiet har samtidig vist, at variationen i fremstillingspris på mælk, udtryk som kroner, med stor sikkerhed kan forklares ud fra landbrugsfaglige parametre udtrykt som produktionstekniske nøgletal. Resultaterne
er sammenfattet i en foreløbig rapport.
Der er foretaget en evaluering af de mest udbredte systemer til dataanalyse af store datamængder, samt
vurderet deres egnethed i forhold til at analysere på de data som opsamles i landbruget. Evalueringen er
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sammenfattet i et kort notat
Arbejdspakke 2 Dataintegration
Der er gennemført et casestudy, hvor vi har integreret offentlige satellitdata med data i Dansk Markdatabase, og efterfølgende er der udviklet prototyper, som illustrerer hvordan disse data kan danne grundlag for
nye og mere præcise varslingssystemer inden for planteproduktion. Casen (metode og resultater) er beskrevet i en rapport.
Der er gennemført et casestudy (prototypeudvikling) hvor sensoropsamlede data – i dette tilfælde måling af
nedbør – automatisk overføres til Dansk Markdatabase, og derfra anvendes i programmet Vandregnskab.
Casen (metode og resultater) er beskrevet i en rapport.
Arbejdspakke 3 Privacy og sikkerhed
Der er udarbejdet en beskrivelse og efterfølgende foretaget en implementering af en teknisk løsning til indsamling, administration og anvendelse af samtykker for så vidt angår de databaser og softwareløsninger,
som SEGES driver. Løsningen er baseret på anvendelse af DLBR Fælles Login til autentifikation af brugeren. Løsningen demonstrerer samtidig en enkel løsning på det at kunne indsamle og dokumentere afgivne
samtykker.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Tilvejebringelse af nyt system
Uddybning resultater/leverencer
Der er tilvejebragt en teknisk løsning til indsamling, administration og anvendelse af samtykker for så vidt
angår de databaser og softwareløsninger, som SEGES driver
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Øget tværfaglig anvendelse af datagrundlaget vil give primærproducenterne et bedre beslutningsgrundlag,
fordi det er bygget på et bredere grundlag, hvor bedriften er set i sammenhæng og ikke på hver driftsgren
for sig
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Samtykkeløsningen sikrer, at erhvervet har det juridiske grundlag på plads for at kunne udnytte data
Note 37. Det biobaserede samfund
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at accelerere udviklingen af det biobaserede samfund, så landbruget snarest muligt
kunne opnå forbedrede afsætningsmuligheder for de producerede biomasser.
Ny viden inden for området skulle opsamles, bearbejdes og formidles til landmændene og landbrugskonsulenterne. Potentielle forretningsområder for landmænd skulle analyseres og præsenteres.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Processer, teknologier og modeller.
Der er indsamlet, bearbejdet og formidlet viden om relevante processer og teknologier til brug for bioraffinering og bioenergi.
Arbejdspakke 2. Optimering af produktionsformer og sædskifter.
Ny viden om dyrkning af de flerårige afgrøder pil og elefantgræs er indsamlet, analyseret og formidlet.
Arbejdspakke 3. Udnyttelse af halmressourcen og grøn biomasse.
Der er indsamlet oplysninger om de kvalitetsmæssige ændringer af forskellige typer afgrøder under lagring.
Der var særlig fokus på oplysninger om lagringstab og emissioner fra våde biomasser.
Der er gennemført en undersøgelse af nye halmpresseres evne til en større komprimering af halm ved
presning i baller. Derudover er testet et koncept for tørring af halm, efter den er presset i baller.
Arbejdspakke 4. Økonomiske analyser og forretningsmodeller.
Produktionsøkonomiske forhold ved anvendelse af nye processer og teknologier indenfor bioenergi og bioraffinering er indsamlet, analyseret og resultaterne formidlet. Som led heri er blandt andet undersøgt, hvordan udefrakommende faktorer som f.eks. energipriser, afgifter og støtteordninger påvirker rentabiliteten i
produktionen af bioenergi.
Arbejdspakke 5. Økologi.
Der er gennemført en undersøgelse af et nyt koncept for samlet høst af halm og efterafgrøder med henblik
på at øge biomasseudbyttet pr. hektar.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet og publiceret en oversigt over teknologier og processer, der er mest lovende inden for
raffinering af grønne biomasser. Der er publiceret 8 artikler med beskrivelse af teknologier og koncepter for
produktion af bioenergi.
Eksisterende dyrkningsvejledninger for pil og elefantgræs er opdateret med nyeste viden fra forsøg mv..
FarmTest-rapport med resultaterne fra undersøgelsen af halmpresseres evne til at komprimere halm.
FarmTest-rapporten indeholder også resultaterne fra testen med tørring af halm efter presning i baller.
Der er publiceret 4 artikler omkring udnyttelse af halm til biogasproduktion.
Der er publiceret 10 artikler til belysning af forretningsmuligheder og rammebetingelser indenfor bioenergi.
Der er publiceret 3 artikler om mulighederne med brug af økologisk halm, efterafgrøder eller grøn biomasse
til biogasproduktion samtidig med at næringsstofforsyningen til det økologiske jordbrug forbedres.
Der er udarbejdet et udkast til notat om produktionsøkonomien i forbindelse med bioraffinering. Notatet
opdateres med supplerende viden og publiceres i 2017.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
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- Bedre management i produktionen
- Andet
- Indtjening fra nye forretningsområder
Uddybning brugerrettede effekter
Den viden der genereres, opsamles, bearbejdes og præsenteres kan bruges af landmændene til at udvikle
nye forretningsområder. Landmændene har flere roller i forbindelse med omstillingen til det biobaserede
samfund. Nogle landmænd er leverandører af biobaserede råvarer som f.eks. halm til biogas og forbrænding eller pil/poppel til kraftvarmeproduktion.
Mange landmænd er samtidig ejere eller medejere af de anlæg, som konverterer biomassen til energi eller
andre produkter, f.eks. medejere af biogasanlæg.
Endelig er husdyrproducenterne en vigtig aftager, af nogle produkterne fra bioraffineringsanlæggene, f.eks.
dansk produceret proteinkoncentrat, der kan erstatte sojakage som foder til fjerkræ og svin.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet bidrager til en øget produktion af biomasse, som typisk anvendes til vedvarende energi (f.eks.
halm og efterafgrøder til biogas, pil og elefantgræs til kraftvarme/fjernvarme eller halm til bio-ethanol). Den
vedvarende energi vil fortrænge fossile brændsler og dermed nedbringe udledningen af CO2.
Aktiviteterne indenfor raffinering af grøn biomasse til et proteinkoncentrat, der kan bruges som svine- og
fjerkræfoder, kan udvikle sig til nye arbejdspladser i forbindelse med de kommende kommercielle procesanlæg. Samtidig vil et lokalt produceret alternativ til sojaprotein forbedre muligheden for at fastholde og udvikle den økologiske husdyr- og planteproduktion pga. forbedret foderforsyningssikkerhed samt synergieffekter
mellem den grønne bioraffinering, biogasanlæg og økologisk planteproduktion.
Note 38. Undersøgelser af effekter af miljøvirkemidler (søgt med titlen "Hurtigere, bedre og billigere
implementering af miljøvirkemidler efter landbrugspakken")
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at skabe grundlag for en langsigtet fastholdelse af de hævede normer i landbrugspakken. Dette
skal ske ved at forbedre vidensgrundlaget om sammenhængen mellem kvælstoftildeling og kvælstofudvaskning fra dyrkningsfladen.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1: Sugeceller
Der blev etableret fire forsøgsarealer instrumenteret med sugeceller. To på sandjord og to på lerjord.
For at skabe vidensmæssigt grundlag for en korrekt etablering af sugecellearealerne blev der gennemført
et research arbejde, hvorunder fordele og ulemper ved forskellige installationstenknikker og sugecelle design, blev undersøgt. Overvejelserne bag forsøgsdesignet blev afrapporteret i rapporten "Etablering af forsøgsarearealer med sugeceller".
I projektet blev det grundigt overvejet, hvilke typer af landbrugsarealer, som sugecellerne skulle installeres
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på. Der blev ligeledes redegjort for disse overvejelser i rapporten "Etablering af forsøgsarearealer med
sugeceller", ligesom der blev udarbejdet en landbrugsmæssig karakteristik af arealerne. Rapporten indeholder desuden en teknisk dokumentation for placeringen af forsøgsudstyr, og sugeceller og arealerne
generelle design.
Der blev målt udvaskning fra den nuværende landbrugspraksis i efterår/vinter 2016 på alle arealerne. Denne udvaskning blev bestemt som dagsudvaskninger, idet der på grund af tidsrammen ikke kunne etableres
en udvaskning for hele det hydrologiske år.
Fonden har udelukkende bevilliget tilskud til aktivitet 1, og øvrige aktiviteter er udgået, som beskrevet i indsendte ændringsansøgning.
Projektets resultater/leverencer:
- Etablering af fire førsøgsarealer med sugeceller. Video
Uddybning resultater/leverencer
Etablering af sugecelle arealer:
Der blev etableret fire forsøgsarealer instrumenteret med sugeceller. To arealer på sandjord og to arealer
på lerjord. De to sandjordsarealer og det ene lerjordsareal er instrumenteret med plads til 12 led i 4 gentagelser ialt 48 forsøgsparceller. Det er på disse arealer muligt at udbringning gylle med forsøgsgyllevogn.
Det sidste lerjordsareal er instrumenteret med 6 led i 4 gentagelser ialt 12 forsøgsparceller.
Rapport om etablering af sugecellearealerne:
Det blev udarbejdet en rapport om etablering af sugecelle arealerne. Rapporten redegør for de overvejelser, der blev lagt til grund for valg af udstyr og design af arealerne.
Rapporten indeholder en karakteristik af arealerne med hensyn til dyrkningshistorie, driftform, sædskifte og
bonitet. Desuden blev placeringen af sugeceller og forsøgsudstyr dokumenteret i rapporten.
To videoer om etablering af sugeceller arealer:
Der blev produceret to videoer. Den første video omhandler etablering og anvendelse af sugecelle arealer.
Den anden video fortæller om, hvordan sugeceller virker. Videoerne er offentliggjort på nettet og via sociale
medier.
Notat om udvaskning fra nuværende landbrugspraksis:
Der blev udarbejdet et notat, der beskriver udvaskningen fra landbrugspraksis i efteråret og vinter 2016.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Andet
- Dokumentation af miljøbelastning fra optimal gødskning og fra tiltag, der forbedrer næringsstofhusholdningen på marken. Dokumentation af omkostningseffektivitet af normreduktion som virkemidel til reduktion
af kvælstofudvaskningen.
Uddybning brugerrettede effekter
Projektets resultater vil bidrage til at dokumentere kvælstofkvælstofudvaskningens størrelse ved forskellige
kvælstoftildelinger. Projektet forbedre derfor det faglige grundlag for en korrekt fastsættelse marginalud-
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vaskningen, og dermed en korrekt fastsættelse af omkostningseffektiviteten af normreduktion som virkemiddel til at reducere kvælstofbelastningen.
Der blev i 2016 ikke gennemført gødskningsforsøg på arealerne med forskellige kvælstoftildelinger. Resultaterne af sådanne forsøg kender derfor ikke endnu, og derfor kan man naturligvis ikke med sikkerhed konkludere noget om, om projektets resultater vil bidrage til, at de økonomisk optimale kvælstofnormer kan
fastholdes. Det er dog sikkert, at projektet vil medvirke til, at forbedre vidensgrundlaget for både politiskeog driftledelsesbeslutninger, ved valg af virkemidler i implementering af den målrettede regulering i anden
generations vandplaner.
Konkusionen er at projektets resultater forbedre den enkelte landmands vidensgrundlag, for at vælge de
mest omkostningseffektive virkemidler til opfyldelse af kravene i vandplanerne.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Som beskrevet ovenfor er projektets langsigtede effekter endnu ikke slået igennem, hvilket da heller ikke
har kunnet forventes i en projektperiode på 5 måneder. Det forventes, at projektet fremadrettet vil bidrage til
en mere korrekt fastsættelse af omkostningerne for virkemidler på dyrkningsfladen. En korrekt fastsøttelse
af omkostningerne vil medvirke til at samfundet opnår en omkostningseffektiv implementering af kvælstofreduktionerne i de nye vandplaner og ved indsatser i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. En omkostningseffektiv implementering er central for, at landbrugsproduktion og arbejdspladser bibeholdes og landbrugtes konkurrenceevne svækkes mindst mulig.
Note 39. Optimering af brugen af landmandsrettede IT-værktøjer
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var, på baggrund af en analyse af brugen af eksisterende IT-værktøjer inden for
landbruget, at optimere brugen af IT-værktøjerne baseret på landmandens præmisser, så vedkommende
understøttes i at få gjort de rigtige ting, rigtigt - på det rigtige tidspunkt.
Projektets aktiviteter:
AP A: Nuværende brug af digitale værktøjer og rådgivningsydelser
- Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd omkring deres brug af digitale værktøjer
med henblik på at få en øget forståelse af den rolle IT spiller i landmandens dagligdag.
- Med udgangspunkt i undersøgelsen har vi analyseret, om der var sammenhænge mellem brugen af IT og
landmandens bundlinje. I udgangspunktet var det planen at koble vores undersøgelse med økonomidata
med tilladelse fra landmanden. Vi vurderede imidlertid, at emnet var for følsomt og valgte i stedet at lade
det være op til landmanden at komme med en vurdering af sin økonomiske situation ved at spørge ind til
det i vores undersøgelse.
- Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke IT værktøjer, der anvendes i landbruget, for at få et indblik i den
kompleksitet, der omgiver landmanden og hans arbejde.
- Der er foretaget besøg hos planteavlskonsulent, miljøkonsulent, kvægavler og planteavler for at få indblik i
konsulenternes og landmændenes brug af IT værktøjer med henblik på at opnå en bedre forståelse af,
hvordan de arbejder, og hvilken rolle IT spiller.
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AP B: Digitale demonstrationslandbrug
Arbejdspakken er udgået jf. ændringsansøgning, dateret den 17.12.2015.
AP C: Rådgivningskonfigurator
- Der er foretaget en undersøgelse af markedet for systemer til beslutningsstøtte samt udarbejdet en anbefaling af, hvilket værktøj der egner sig bedst til understøttelse af ydelser og produkter i landbruget.
- På baggrund af vores undersøgelse valgte vi at udvikle et eksempel på en rådgivningskonfigurator i samarbejde med Agri Nord for at afprøve potentialet i en sådan løsning og få feedback fra landmanden.
AP D: Personaliserede landbrugsrelaterede nyheder
- Der er foretaget en undersøgelse af markedet for apps og tjenester, der kan hjælpe med at levere målrettet informationsformidling til brugere – med fokus på mulighederne indenfor formidling af landbrugsfaglig
viden.
- Der er foretaget en afprøvning af værktøjer, der på baggrund af brugeradfærd kan levere målrettet formidling. Desværre har vi i afprøvningen måtte se bort fra de i ansøgningen nævnte værktøjer, da det ene viste
sig at være fejlbehæftet og derfor ikke kunne bruges (Sitecore Experience Manager). IBM Watson Analytics
kunne heller ikke bruges i vores kontekst, da værktøjet ikke er i stand til at personalisere på baggrund af
brugeradfærd.
AP E: Landmandens digitale arbejdsplads
- Der er foretaget en brugerundersøgelse af landmandens behov, med henblik på at udvikle et koncept for
landmandens digitale arbejdsplads.
- Der er udarbejdet vision og visuel identitet for landmandens digitale arbejdsplads, som har været udgangspunkt for den videre dialog omkring, hvordan vi kan skabe den optimale, digitale arbejdsplads til
landmandens bedste.
- Der er foretaget brugertest af oplæg til landmandens digitale arbejdsplads med afsæt i vision og visuel
identitet udarbejdet i projektet. Testen har givet værdifuld feedback ift. at optimere løsningen.
- Oplægget til Landmandens digitale arbejdsplads er ligeledes blevet præsenteret og testet på Agromek, for
at indsamle yderligere brugerfeedback på løsningen.
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
I projektet har vi udviklet følgende IT system:
- Rådgivningskonfigurator til at understøtte landmanden i hans valg af produkt / rådgivningsydelse fra en
rådgivningsvirksomhed.
I projektet har vi tilvejebragt viden om og leveret følgende:
- Rapport om landmandens brug af IT værktøjer.
- Rapport om IT værktøjernes effekt på landmandens bundlinje.
- Notat med gennemgang af og anbefaling til beslutningsunderstøttende værktøjer, der kan hjælpe landmanden med at træffe de rigtige valg, i den rigtige situation.
- Notat med gennemgang af markedet for apps og tjenester, der kan levere målrettet informationsformidling
(om landbrugsrelaterede emner).
- Notat om værktøjer, der på baggrund af landmandens adfærd, er i stand til levere målrettet formidling.
- Notat om landmandens behov og ønsker i forhold til en digital arbejdsplads
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Det er vores forventning, at den oparbejdede viden omkring værktøjer, der kan understøtte landmanden i at
træffe de rette, rettidige valg, vil medvirke til at sikre en bedre og mere målrettet vidensformidling og hurtig
adgang til relevante systemer, når de er implementeret. Det vil sætte landmanden i stand til at agere proaktivt i forhold til både drift og økonomi.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Gennem målrettet viden og bedre anvendelse af de digitale muligheder, vil landmanden være i stand til at
træffe flere rigtige og rettidige beslutninger, hvilket vil sikre en mere effektiv og dermed konkurrencedygtig
produktion. Det vil have en afsmittende effekt på diverse sideerhverv og dermed samfundet som helhed.
Note 40. Fuldt udbytte af nye værdiskabende data i markbruget
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
ålet med projektet er at øge ressourceudnyttelsen og indtjeningen i markbruget, ved at videreudvikle værktøjer og modeller, der kan omsætte satellitbaserede målinger af biomasse til konkrete handlinger i præcisionsdyrkningen på den enkelte bedrift inden for det kommende år.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
Beskriv kort gennemførte aktiviteter og dermed hvad fonden har medfinansieret. Beskrivelsen skal omfatte
eventuelle arbejdspakkers titler samt aktiviteterne inden for de enkelte pakker. Beskrivelsen må gerne være
i punktform.
Projektet har fokuseret på, at danske planteavlere kan få maksimal udbytte af de nye Sentinel satellitfotos
fra Kopernikus rumprogrammet. I projektet er der således arbejdet på fortsat at kunne stille satellitfotos og
et forbedret webværktøj til præcisionsgødskning gratis til rådighed for danske landmænd.
Landmændene kan dermed fremover gødske ud fra afgrødens faktiske, målte behov.
Udbyttet af præcisionsgødskning afhænger af modellernes kvalitet. I projektet er der derfor også fokuseret
på at fastlægge endnu bedre sammenhænge mellem satellitbaserede biomassemålinger og afgrødeudbytte. Dette er sket ved at udvikle et gratis online system til indsamling af høstudbytter på kendte marker. Disse udbyttedata er efterfølgende anvendt til at videreudvikle gødskningsmodellerne.
Arbejdet har været op delt i tre arbejdspakker:
1. Bring dine udbyttedata i spil: Der er udviklet et webbaseret online system, hvor landmænd kan registrere
udbytter på markniveau og efterfølgende få vist et udbyttebenchmark mod sammenlignelige marker.
2. Danske landmænds brug af satellitdata til præcisionsgødskning: Projektet har desuden forbedret CropSat programmet og sikret adgangen til de nødvendige bearbejdede satellitfotos.
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3. Nye modeller baseret på satellitbaserede biomassemålinger: Udbytteregistreringerne fra AP1 blev benyttet til at analysere på sammenhænge mellem satellitmålt biomasse og registreret udbytte.
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Videreudvikling af værktøj til præcisionsgødskning (Cropsat)
Uddybning resultater/leverencer
I projektet er der frembragt et gratis webbaseret online system, hvor landmænd kan indtaste deres målte
høstudbytter på markniveau – mod at få en benchmarkrapport retur.
Funktionaliteten af Cropsat-programmet er desuden blevet planmæssigt forbedret samtidig med, at adgangen til tilrettede satellitfotos er sikret i den kommende vækstsæson. Hertil er der udarbejdet to artikler på
Landbrugsinfo.
Der foreligger endvidere en rapport, der opsamler erfaringer og resultater fra analyser af sammenhængene
mellem satellitfotos og målte udbytter.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Den direkte mulighed for benchmarking straks efter høst forventes at give et stort løft til den faglige dyrkningsudvikling af planteproduktionen. De registrerede udbytter forventes desuden at danne et værdifuldt
grundlag for udvikling af forbedrede modeller til præcisionsjordbrug.
Brugen af Cropsat forventes at medføre, at landmanden får øget fokus på at fordele gødningen efter planternes reelt målte behov, hvilket forbedrer økonomien i marken.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Optimerede dyrkningsstrategier – både overordnede dyrkningsmetoder for hele marken og stedsspecifikke
modeller – er afgørende for, at landbruget kan optimere økonomien i markbruget samtidig med fastholdelsen af en miljømæssig forsvarlig profil
Note 41. Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet skal direkte bidrage til realiseringen af mål om en gennemsnitlig ydelsesfremgang på 1.500 EKM
pr. årsko for alle danske malkekøer frem til 2018. Samtidigt skal værktøjet sikre, at der fodres efter optimal
biologisk effektivitet på sunde køer med lav dødelighed.
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Projektets aktiviteter:
Identifikation af foderlagre
Der er arbejdet med foderlagre og deres identifikation i lagerstrukturen.
Databasearkitektur
Der er foretaget ændringer i lagermodellen i forbindelse med arbejdet på udvikling af dataudveksling mellem DMS/NorFor, foderblandere og lager.
Dataudveksling
Dataudveksling er opbygget, webservices opbygget og publiceret og dataudveksling mellem foderblandere
og DMS/NorFor er udviklet og testet i samarbejde med 6 landmandsbrugere af prototype (FBO-tablet).
Kompleks dataanalyse og modellering
Der er arbejdet med dataanalyse og datapræsentation i værktøjerne SAS og SAS Visual Analytics. Arbejdet
var tilknyttet analyseprogrammet KMP-fuldfoder hvor ca. 100 mælkeproducenter rutinemæssigt indsender
prøver af fuldfoder, råvarer og kraftfoder og i lidt mindre omfang ensilager og gødningsprøver. I projektet er
arbejdet med datafangst og sammenstilling af data fra KMP-fuldfoder analyseprogrammet med øvrige datakilder. Der er arbejdet med analyser af sammenhænge mellem fodring og produktion. Data er gjort tilgængelige for deltagende mælkeproducenter og konsulenter gennem SAS Visual Analytics. Som led i arbejdet
blev afholdt workshops med konsulenter.
Laboratorieplatform
Der er arbejdet videre med NIR kalibreringer for fuldfoder, kraftfoder, råvarer, ensilage og gødning.
Kemisk og biologisk udredning
Indsamlet prøvemateriale er anvendt til belysning af en række generelle fodringsbiologiske spørgsmål i
relation til mælkeproduktion: foderværdi af kraftfoder, fordøjelighed af majsensilage og fraktioner af majsplanter. Der er gennemført test af alternative fodringsstrategier for goldkøer og sammenhænge mellem
fodring af goldkøer og råmælkskvalitet.
Programmering af testversion
For at sikre at datastrukturen og dataudvekslingen er i stand til at understøtte forskellige brugsscenarier
foregik projektets udviklingsaktiviteter i tæt samspil med 6 udvalgte mælkeproducenter. De deltagende
mælkeproducenter repræsenterede besætninger med robotmalkning og derfor tildeling af separat kratfoder,
besætning med selvkørende foderblander, økologisk besætning og dertil geografisk spredning. I arbejdet
med testversionen blev prototyper af FBO-tablet installeret på foderblandere hos værtsbesætninger og
prototypen blev sat i anvendelse i samarbejde mellem mælkeproducent, lokal konsulent og medarbejdere
fra SEGES.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Tilvejebringelse af nyt system
Uddybning resultater/leverencer
I projektet er udviklet og publiceret et API (application programming interface) der gør det muligt for alle
leverandører af vejesystemer at programmere op mod DMS/NorFor.
I projektet er udover publiceringen af det central API publiceret 27 leverancer omhandlende analyser, præsentation af resultater og brugervejledninger til de udviklede systemer.
KMP-fuldfoder SAS Visual Analytics er i drift på http://kmp-fuldfoder.dk
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Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Bred implementering af de udviklede løsninger vil bidrage med et stærkt styrket fundament for beskrivelse
af alle foderudvekslinger mellem lager og stald på kvægbedrifter. Mælkeproducenten og dennes rådgivere
vil opnå et stærkt forbedret grundlag for planlægning, udførelse og opfølgning på den faktiske fodring på
bedriften. Samtidigt vil der være basis for et stærkt forbedret samspil mellem grovfoderproduktion og fodring. Med forbedret datagrundlag vil det blive muligt at arbejde med reel fodringsværdi af de høstede afgrøder og dermed opnå nye muligheder for en optimering af mælkeproduktionsbedriften som en helhed i stedet for at deloptimere grovfoderproduktion og fodring.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Reelt burde der være kryds ud for næsten alle ovenstående udsagn, idet projektet adresserer fundamentet
for at styre og analysere det biologiske flow i mælkeproduktionen. Der vil fortsat være behov for at udnytte
dette fundament og opbygge gode samarbejdsrelationer mellem forskellige discipliner, men med projektet
er skabt et nyt afsæt for det tværfaglige samarbejde.
Note 42. Tjek økonomien - Styrk bundlinjen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at videreudvikle værktøjer og praksisser, der kan understøtte den enkelte landmand og
dennes rådgivere, når der på baggrund af en økonomisk vurdering skal fastlægges indsatsområder, der
kan styrke bundlinjen på den enkelte bedrift. Formålet er desuden at udvikle en praksis indenfor ledelse,
der styrker landmanden i den daglige ledelse af bedriften med udgangspunkt i ledelsesteams.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
Beskriv kort gennemførte aktiviteter og dermed hvad fonden har medfinansieret. Beskrivelsen skal omfatte
eventuelle arbejdspakkers titler samt aktiviteterne inden for de enkelte pakker. Beskrivelsen må gerne være
i punktform.
Der er hos Promilleafgiftsfonden for landbrug søgt om projektforlængelse til 2017 for at færdiggøre en række aktiviteter og leverancer i projektet.
AP 1 Videreudvikling af simuleringsværktøj og praksis for diverse nøgletal
1.1 Videreudvikling af simuleringsværktøj til kvæg- og svinebedrifter med udgangspunkt i DuPont pyramiden
Vi har deltaget i foredrag om Gamification på Aarhus Universitet for at hente inspiration til udvikling af visualiseringsprogrammet af DuPont pyramiden. Med indspil bl.a. fra dette foredrag er der udarbejdet en
designguide, der indeholder alle oplysninger om layout, farver, fonde, billede størrelser o lign. der skal an-
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vendes i visualiseringsværktøjet.
I programmet Invision er der udarbejdet en mockup som en prototype af værktøjet, som i sammenspil med
den udarbejdede designguide skal danne baggrund for udarbejdelse af det endelige værktøj. Den udarbejdede mockup skal anvendes til kodning af it-udviklere når test af prototype er gennemført.
Der har været afholdt møder med to rådgivningsvirksomheder for at sparre og samle input omkring indhold,
layout og brugervenlighed i visualiseringsværktøjet. I 2017 afprøves simuleringsværktøjet i praksis hos
landmænd i samarbejde med deres rådgivere.
1.2 Udarbejdelse af vejledning til brug af simuleringsværktøj
Der er ikke igangsat aktiviteter i aktivitet 1.2 i 2016. Vejledningen for simuleringsværktøjet udarbejdes i
2017.
AP 2 Udarbejdelse af praksis vedrørende kapacitetsomkostninger
2.1 Udarbejdelse af Best Practice der beskriver, hvordan landmanden kan foretage løbende opfølgning på
kapacitetsomkostninger.
Som følge af den synergi, der er opnået med udviklingsaktiviteterne i projektet ”Økonomi-, ressource- og
risikostyring” vil der ikke være behov for at gennemføre denne aktivitet.
2.2 Udvikling af værktøjskasse indeholdende beskrivelse af værktøjer, der er til rådighed for styring af de
primære kapacitetsomkostninger.
Der er ikke igangsat aktiviteter i aktivitet 2.2 i 2016.
For udvalgte primære kapacitetsomkostninger udarbejdes der i 2017 en oversigt over tilgængelige værktøjer, der kan medvirke til at styre udviklingen i den enkelte kapacitetsomkostning.
Aktivitet 2.3 er udgået jf. ændringsansøgning, dateret den 17.12.2015.
AP 3 Udvikling af praksis til virksomhedslederen i landbruget med fokus på – ledelse af ledelsesteams
3.1 Udvikling af Best Practice for ledelse af ledelsesteams i primærerhvervet
Der er indsamlet teoretiske data om processer i leder- og arbejdsgrupper, hvorefter der er beskrevet en
spørgeguide til brug ved interview og observation af gruppeprocesser i ledergrupper.
I forlængelse af ovenstående er der udarbejdet et notat som peger på nogle af de overordnede vigtige tiltag
og opgaver, som ledergrupper kan give opmærksomhed for at skabe de bedste ledelsesmæssige resultater.
I forbindelse med indsamling af teoretisk data er der afholdt et sparringsmøde med rådgivningsvirksomheden LMO.
Aktiviteterne i arbejdspakken er ikke afsluttet, da indsamlinger fra andre brancher samt udarbejdelse af
Best Practice foretages i 2017.
Aktivitet 3.2 er udgået jf. ændringsansøgning, dateret den 17.12.2015.
3.3 Udarbejdelse af videnkatalog, der beskriver, hvordan ledelsesteams kan fungere
Der er ikke igangsat aktiviteter i aktivitet 3.3 i 2016. På baggrund af undersøgelserne foretaget i pkt. 3.1.
udarbejdes i 2017 et videnkatalog målrettet landmænd i primærerhvervet, der beskriver, hvordan forskellige
former for ledelsesteams fungerer. Det beskrives endvidere, hvilke forudsætninger, der skal være til stede
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for at et ledelsesteam kan være velfungerende. Endvidere vil der løbende ske en videnformidling af projektets resultater.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Grundlag og udvikling af design for simuleringsværktøj
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer i projektet:
• Designguide og mockup til visualiseringsprogram for nøgletal.
• Liste over tilbagemeldinger fra test af visualiseringsprogram.
• Indsamling af teoretisk materiale om emnet ledelsesteams. Det skal danne baggrund for en Best Practice
inden for området.
• Spørgeguide til brug ved interview og observation af gruppeprocesser i ledergrupper.
• Notat om, hvordan der ledes mest effektivt, når ledelsesansvaret er fordelt på flere hænder, og hvilke
kompetencer der kræves i den enkelte funktion eller afdeling, for at organisationen lykkedes bedst muligt
med at bidrage til resultatskabelsen.
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Visualisering af økonomiske nøgletal og deres påvirkning på bedriftens indtjeningsniveau betyder, at det
bliver enklere at formidle og øge forståelsen for bedriftens økonomiske resultater og mulighed for at påvirke
disse.
Samtidig vil en øget viden og fokusering hos landmanden på lederteams bevirke en bedre beslutningsadfærd i hele organisationen.
Samlet betyder dette, at økonomistyringen samt ledelsen, og dermed evnen til at omsætte ledelsesbeslutninger til konkret handlinger, styrkes.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets aktiviteter er rettet imod at forbedre landmandens evner til at træffe bedre økonomiske beslutninger samt at udføre en bedre ledelse af bedriften og medarbejderne. Dette vil medføre en bedre rentabilitet i landbrugserhvervet som helhed. Desuden vil projektet styrke indtjeningsgrundlaget på den enkelte
bedrift og dermed også sikre et bedre grundlag for fastholdelse og udvikling af den nuværende landbrugsproduktion.
Note 43. Optimering og bevaring af jorden som ressource
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er på basis af markforsøg og vidensopsamling at forbedre eksisterende samt udvik-
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le nye dyrkningsprocesser med fokus på jorden som dyrkningsmedie i en bæredygtig planteproduktion.
Langvarige effekter på jord og udbytter efter skadelig jordpakning undersøges og måder, hvorved jordpakning kan reduceres. Der beskrives, hvordan jordens ’frugtbarhed’ kan vurderes, måles og vejes, hvor både
jord-kemiske, -fysiske og –biologiske parametre indgår.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft fire aktiviteter.
• Jordpakningsforsøg:
Tre længevarende, fastliggende forsøg er videreført. Her er vurderet på langvarige effekter af skadelig jordpakning. Der er blevet analyseret på jordstrukturen i forskellige lag og på rod- og plantevæksten henover
sæsonen samt det høstede udbytte. Der er også vurderet på om olieræddike som efterafgrøde, kan afhjælpe pakningsskader.
• Boost din jord:
Vi har indsamlet viden om, hvordan jordens frugtbarhed kan vurderes og undersøgt hvilke simple vurderingsmetoder, der findes både i og uden for Danmark. Vi har lavet en rapport, der sammenfatter den nødvendige forståelse af emnet samt en beskrivelse af mest aktuelle metoder til vurdering af de forskellige
parametre. I rapporten indgår både kemiske, fysiske og biologiske aspekter af jordens frugtbarhed.
• FarmTest:
Der er udført to FarmTests. Der er undersøgt om en på bygget ekstra bælte-sektion ”RollMax” kan reducere
risikoen for skadelig jordpakning samt praktiske og driftsmæssige forhold for brug af RollMax. Der er undersøgt fordele og ulemper ved ”Høst med høj stub og afpudsning” med fokus på, om der vindes kapacitet.
• Produktionsøkonomi:
Der er udført produktionsøkonomiske beregninger på de to FarmTests. Der er udført beregninger af økonomiske konsekvenser ved skadelig jordpakning.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Videnskabelige artikler:
• P. Schjønning et al. (2016): Soil precompression stress, penetration resistance and crop yields in relation
to differently-trafficked, temperate-region sandy loam soils. Soil & Tillage Research 163, s. 298–308.
http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2016.07.003.
• P. Schjønning et al. (2016): Upper subsoil pore characteristics and functions as affected by field traffic and
freeze–thaw and dry–wet treatments. CSIRO Publishing. Soil Research. http://dx.doi.org/10.1071/SR16149.
Oversigt over Landsforsøgene:
• Analyser og resultater fra jordpakningsforsøgene er publiceret.
• To FarmTests er beskrevet.
Landbrugsinfo:
• De to FarmTest er grundigt afrapporteret og inkluderer økonomiske overvejelser.
• Der er udgivet specifikke artikler om spredning og fordeling af handelsgødning samt økonomiske overvejelser under høst i ustadigt vejr.
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Plantekongres:
• Analyser og resultater fra jordpakningsforsøgene blev præsenteret og diskuteret.
• Resultater fra Farmtest ”RollMax” blev præsenteret og diskuteret.
Rapport:
• En rapport, der fremlægger muligheder for simple måder at vurdere jordens frugtbarhed, er færdiggjort.
• Et notat opdaterer en tidligere analyse af økonomiske beregninger af udbyttetab ved jordpakning. Dette
notet vil danne baggrund for kommende produktionsøkonomiske beregninger og beslutningsstøtte.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Andet
- En mere produktiv og dyrkningssikker landbrugsjord på længere sigt
Uddybning brugerrettede effekter
Den viden, der er kommet ud af projektet, kan hjælpe med at tage økonomisk optimale beslutninger i enkelte konkrete spørgsmål.
Samtidig har projektet givet øget viden om langvarige effekter af skadelig jordpakning, der giver incitament
til at undgå sådanne skader på jorden.
Der er også lavet et stort forarbejde i at indsamle viden og erfaringer om metoder til at vurdere jordens
frugtbarhed. Metoderne kan nu efterprøves som beslutningsstøtte indenfor en dansk kontekst.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
En sundere jord vil medvirke en bedre næringsstofudnyttelse, opbygning af kulstof i jorden (fjerne CO2 fra
atmosfæren) og reducere ressource- og energibehovet ved dyrkning af jorden.
Note 44. Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering (GUDP)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Udvikling af en emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering baseret på målinger har til formål at sikre en
mere omkostningseffektiv miljøregulering. En emissionsbaseret regulering er tænkt som en tilvalgsmulighed
i en ny generel regulering. En regulering baseret på målinger vil give den enkelte landmand fuld frihed til at
vælge de virkemidler, der er billigst og passer bedst til bedriften, herunder også helt individuelle løsninger.
Projektets aktiviteter:
AP1. Projektledelse og projektkoordinering
Der er gennemført en analyse og der er udarbejdet en beskrivelse af, hvordan kvælstofregulering baseret
på egne målinger kan fungere som en frivillig tilvalgsmulighed i samspil den generelle kvælstofregulering.
Der har været afholdt et følgegruppemøde med deltagelse af relevante myndigheder. Der er planlagt og
afholdt en åben temadag om emissionsbaseret regulering med 50 deltagere. SEGES har koordineret projektaktiviteterne på tværs af arbejdspakkerne og mellem partnerne. Der er afholdt tre projektgruppemøder
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og SEGES har redigeret en offentliggjort rapport om emissionsbaseret regulering.
AP2. Koncept for måling i vandløb
Arbejdspakken gennemføres af Aarhus Universitet og GEUS. Arbejspakken er ikke medfinansieret af promilleafgiftsfonden.
AP3. Koncept for måling i dræn
Arbejdspakken gennemføres af Aarhus Universitet og GEUS. Arbejdspakken er ikke medfinansieret af
promilleafgiftsfonden.
AP4. Koncept for måling af N-min
SEGES har leveret et stort bidrag til beskrivelsen af konceptet vedrørende N-min. Der er foretaget en planlægning af udtagning af N-min prøver i Kvadratnet for Nitratundersøgelser og i forsøgsmarker. Der er arbejdet med opbygning af et datasæt, der kan anvendes til udvikling af en model for beregning af normaliseret N-min og potentiel kvælstofudvaskning.
AP5. Demonstration af emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Målinger i vandløb, i dræn og af nitrat i jord er videreført i tre oplande. SEGES har specielt været involveret
i et omfattende N-min måleprogram. Måledata er formidlet til landmænd. I samarbejde med lokale konsulenter er det demonstreret, hvad en emissionsbaseret regulering kan betyde for udvalgte bedrifter i de tre
oplande. Der er udarbejdet mark- og gødningsplaner i henhold til opstillede scenarier. Bedrifterne er gennemgået - også fysisk - for at finde egnede virkemidler. Der er foretaget beregninger af effekter og omkostninger ved mulige virkemidler både på dyrkningsfladen og i tilknytning til dræn specifikt for hver bedrift. Der
er udarbejdet foreløbige rapporter, hvor konsekvenserne og en optimeret tilpasning til forskellige reduktionskrav er beskrevet for hver bedrift.
AP6. Demonstration af Sorbisense måleteknologier
Arbejdspakken gennemføres af Sorbisense A/S. Arbejdspakken er ikke medfinansieret af promilleafgiftsfonden.
AP7. Vejledning om emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Der er arbejdet med vejledningsmateriale om tilpasning af produktionen og valget af virkemidler på en bedrift til en situation med emissionsbaseret regulering. Der er planlagt og afholdt to møder for konsulenter
om emnet. Udarbejdelsen af en skabelon for samarbejdsaftaler mellem landmænd, der vil foretage kvælstofmålinger, er påbegyndt.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Rapport om emissionsbaseret regulering
Uddybning resultater/leverencer
Der er publiceret en foreløbig rapport om emissionsbaseret kvælstofregulering. Der indgår delrapporter om
emissionsbaseret regulering i samspil med en generel kvælstofregulering, om målinger i vandløb, i dræn og
om måling af nitrat (N-min) i jord.
Der er afholdt en åben temadag om emissionsbaseret regulering, hvor projektets foreløbige resultater blev
præsenteret.
Der er opbygget et meget stort datagrundlag (måledata mv.), der skal indgå i de endelige analyser og modeludvikling.
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Der er udarbejdet foreløbige rapporter på baggrund af demonstrationer af emissionsbaseret regulering på
udvalgte bedrifter.
Dokumenteret viden om kvælstofmålinger og emissionsbaseret regulering er opbygget.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- En mere omkostningseffektiv kvælstofregulering
Uddybning brugerrettede effekter
Regulering på basis af egne målinger skal sikre en større frihed til at vælge netop de virkemidler, der er
billigst og bedst egnede på den enkelte bedrift. Målinger vil endvidere skabe et incitament til at optimere
effekten af virkemidler, hvilket også vil gøre kvælstofindsatsen mere omkostningseffektiv. Endelig vil målinger medvirke til en målretning af kvælstofindsatsen, således at den største kvælstofindsats sættes ind der,
hvor effekten og behovet er størst.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet skal føre til en mere omkostningseffektiv kvælstofregulering. Det betyder konkret, at de ønskede
miljømål med hensyn til kvælstofudledning opnås på en smartere måde, der i mindre udstrækning forringer
bedrifternes indtjeningsmuligheder og i mindre grad begrænser produktionen. Det giver bedrifterne en bedre konkurrenceevne, større rentabilitet og bedre udviklingsmuligheder.
Note 45. Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet 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. Endvidere var formålet at udnytte mobile teknologier til at
tilbyde læring på farten samt at undersøge potentialet i levering af situationsbestemt og stedbunden information ved brug af mobil teknologi.
Projektets aktiviteter:
AP1: Videreudvikling af MOOC platform
• På baggrund af tilbagemeldinger fra brugertest foretaget i 2015 har vi tilpasset platformen, så den i højere
grad lever op til brugernes krav og forventninger.
• Der er afholdt en temadag om e-læring for undervisere i svineproduktion for at forankre e-læring i undervisningen.
AP2: Læring på farten og i situationen
• Der er udviklet en podcast app, der kan afspille landbrugsfaglige podcasts, som landmanden kan lytte til
f.eks. i marken eller i stalden. Som et led i at understøtte udbredelsen blev der afholdt et orienteringsmøde
på SEGES for at forankre podcast, som alternativ formidlingskanal til landmanden i vidensformidlingen.
• Der er produceret en folder med anbefalinger til, hvordan man producerer podcast, der fænger. Endvidere
er der skrevet og udgivet artikler om podcast som ny formidlingskanal til landmanden (Maskinbladet, Effek-
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tivt Landbrug, LandbrugsInfo).
• Det er afprøvet og vurderet om mekanismer, som man typisk kender fra spilverdenen, kan anvendes indenfor undervisning og læring med henblik på at øge indlæringen / interessen for at lære.
• Vi har udbredt podcast som formidlingsform på AgroMek.
• Der er udviklet et koncept for, hvordan man kan digitalisere SOP’er (Standard Operation Procedure) med
udgangspunkt i eksisterende SOP’er fra SEGES kvæg, for at øge anvendelsen af SOP, og dermed minimere risikoen for fejl i arbejdsrutinerne på bedriften.
AP3: Potentialer i virtual reality
• Vi har afholdt en temadag i Aalborg Universitets Virtual Reality Lab om potentialet i virtual reality (VR) for
alle interesserede indenfor erhvervet.
• Der er optaget tre forskellige typer af VR / 360 graders video for at afprøve, hvordan virtual reality kan
anvendes indenfor landbruget: Pattegrisens perspektiv (formål: inspiration), Overvågning (formål: at overvåge) og En tur gennem stalden (formål: læring).
• Vi har præsenteret VR som koncept på FarmerTech og Agromek.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Udvikling af digitalt koncept for SOP’er i landbruget.
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer i projektet:
• Velfungerende e-læringsplatform til undervisning / uddannelse af landmænd og ansatte i landbruget.
• En podcast app, målrettet formidling af landbrugsfaglig viden.
• Koncept for digitalisering af SOP indenfor malkekvæg. Vi har valgt at lave et grundlæggende koncept
fremfor at udvikle de enkelte SOP’er digitalt. Vi har vurderet at det vil sikre mulighed for en bredere implementering, som ikke kun omhandler de 6 udvalgte SOP’er til malkekvæg, men kan bruges helt generelt.
• Notat om gamification som metode til at øge interessen for læring.
• Idekatalog/rapport over forskellige anvendelsesmuligheder af Virtual Reality som værktøj / metode til øget
læring.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Gennem e-læring vil primærproducenten få en ny, fleksibel og let mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer indenfor områder, der egner sig til e-læring.
Podcast tilbyder ligeledes en let adgang til viden, som ikke kræver tid foran computeren, men som landmanden kan tilegne sig mens han er i marken, stalden, på farten m.m.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets resultater er med til at sikre, at danske landmænd vedbliver at dygtiggøre sig, hvilket igen er med
til at fastholde Danmark blandt de bedste fødevareproducenter i verden – til gavn for erhvervet og den danske økonomi som helhed.
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Note 46. Bæredygtig intensiv svineproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at sikre et korrekt fagligt grundlag for miljøansøgninger, herunder især
afklaring af beregningsmodeller for ammoniak- og lugtemission til den nye miljøregulering, der skal træde i
kraft i 2017. Endvidere at udvikle en beregningsmodel til høj dosering af fytase af hensyn til fosforkrav i ny
miljøregulering. Desuden opdateres normtal for gødningens indhold af N og P - og regneark til anmeldeordninger.
Projektets aktiviteter:
Ny miljøregulering, anlæg
Der er gennemført en række kontrolberegninger og fejlretninger på sammenhæng mellem emission pr. dyr
og pr. m2 nettoareal for at sikre, at det endelig faglige grundlag for omlægning fra emission pr. dyr til emission pr. m2 stald og pr. m2 lager er korrekte. Herunder forslag til forenklinger, hvor dette har været muligt.
Fosforregulering og beregningsgrundlag hertil
Reduktion af fosfor i foderet kræver anvendelse af effektive fytaseenzymer i høj dosis, da dette maksimerer
udnyttelsen af fosfor fra foderet. Der er vurderet tre nye fytaseprodukter, så de kan bruges i det danske
beregningssystem, og selve beregningssystemet over sammenhæng mellem fytase og fosforfordøjelighed
er udbygget, så det nu kan håndtere 8 fytaseenzymer på 8 doseringstrin – ligesom enkelte fodermidlers
fosforfordøjelighed er opdateret med nyeste viden. Det nye system er endvidere brugt til tolkning af seneste
normforsøg og beregninger af muligheder for - og omkostninger ved – fosforreduktion.
Gødningsnormer og anmelderegneark
Der er indsamlet data til opdatering af normer for svinegødningens indhold og skrevet bidrag herom til
kommende rapport fra Aarhus Universitet. Anmelderegneark er baseret på forskel mellem norm i ansøgningsår og nyeste normtal – og er derfor opdateret, ligesom der er afholdt undervisning heri i form af webinar.
Slagtesvindsfaktor
Slagtesvindfaktoren indgår i beregning af N og P i gødningen og der er lavet en vurdering af nye forsøgsresultater omkring udvikling i slagtesvindsfaktor. Det viste sig, at der ikke var behov for at ændre faktoren –
da den modsat forventning ikke har været faldende.
Foder i relation til BAT i ny regulering
Der er set på mulige beregningsmodeller for sammenhæng mellem foder og BAT-krav for ammoniak og
fosfor – men fodervilkår er svære at kombinere med den ønskede fleksibilitet i valg af vægtintervaller. Miljøstyrelsen har besluttet, at det i den nye reguleringsmodel ikke længere vil være muligt at indregne fodereffekter på ammoniakfordampning på svinebrug, ligesom BAT-krav for fosfor relateret til anlægget erstattes af
fosforlofter pr. ha. Egne tal for foderets indhold af protein og fosfor indgår dog i beregningen af det nødvendige harmoniareal.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Andet
- Bidrag til ny miljøreguleringsmodel publiceret af Miljøstyrelsen
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Uddybning resultater/leverencer
Notat omkring værdisætning af nye fytaser og udvidelse af beregningsmodel til højere fytasedosering.
Leveret baggrundstal og beregning til ab dyr tal i gødning for N og P, publiceret på Aarhus Universitets
Hjemmeside – og notat herom, som afventer færdiggørelse af husdyrgødningsrapport på AU.
Opdateret anmelderegneark til nyeste normtal – holdt foredrag om samme på Webinar og ydet brugerservice til regneark og anmeldeordninger.
Lavet udredning om slagtesvindsfaktor, som er præsenteret for svinesektorbestyrelsen og har medført beslutning om uændret faktor.
Afholdt foredrag om fytasevurdering og miljøproblemstillinger.
Indspil til og fejlretning af rapporter om ammoniak – og lugtemission i ny miljøregulering, rapporter publiceret på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- avere udledning af ammoniak
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Den nye miljøregulering forventes at give administrative lettelser for både svineproducenter og myndigheder – og større mulighed for fuld udnyttelse af anlæggene, når produktiviteten stiger pga. avlsfremgang.
Den nye miljøregulering af arealerne efter lofter for N og P - og de nødvendige beregningsmodeller til at
håndtere det - vil mindske indhold af N og P i gødningen og dermed udvaskning af nitrat og ophobning af
fosfor.
Note 47. Optimek- optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål, at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder, samt sikre
forsat produktion af udvalgte mindre udbredte afgrøder, ved udvikling og implementering af præcise mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmetoder. Samtidig skal der være gevinst for landmandens økonomi og arbejdsbelastning, samt ikke mindst på dyrkningssystemernes miljø- og klimaprofil.
Projektets aktiviteter:
Optimal vokserum
* I 2016 er optimal vokserum og afgrødefølsomhed testet i Holeby i majs.
Kortlægning af ukrudtsforekomst i økologiske marker over flere år, samt afgrødens respons på forskellige
bekæmpelsesstrategier
• tredje års erfaringsopsamling i 2016 og dokumentation af effekt på to økologiske landbrug, som anvender
radrensning er gennemført. Resultaterne af observationerne stemte overens med foto taget via droner.
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Demonstration af mekanisk ukrudtskontrol
• Der er demonstreret robotlugning ved åbent mark arrangement i Holeby, Nordic Beet Research. Der var
stor interesse, samt radiointerview.
• Der er gennemført i alt 12 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 2016, det økologiske afsnit.
• I forbindelse med droneobservationerne blev en infodag/workshop afholdt om brug af droner i landbruget i
Vissenbjerg på Fyn.
• Der er videreført en operationel gruppe om økologisk foderroedyrkning, og afholdt et arrangement i forbindelse med en workshop i Holsted, hvor roerne var plantet og renset udelukkende mekanisk.
• Der er afholdt en afsluttende workshop i december hvor alle Optimek AP ledere præsenterede deres vigtige fremskridt, og udfordringerne blev diskuteret i grupper.
Projektledelse og formidling
• Der har været afholdt 2 planlægningsmøder i Flakkebjerg
• Der er formidlet artikler om projektresultater (se under resultater)
• Der er afholdt arbejdsmøder med eksterne samarbejdspartner
• Der er løbende opdateret på projekthjemmesiden
• Der har løbende været kontakt med projektets deltagere
* Der har været samarbejde med GUDP projekterne Rowcrop og Newcut. Projekter der også arbejder med
mekanisk ukrudts bekæmpelse.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)
- Anden videnskabelig præsentation
Uddybning resultater/leverencer
I 2016 er der leveret peer reviewede artikler:
Rasmussen J, et al.2016 i European Journal of Agronomy 74, 75-92.
Jørgensen, R. et al. In Precision Agriculture ’15, 151–58.
De øvrige leverancer i 2016:
Juni 2016; Demodag i Holeby, inkl. forsøgspræsentation.
Juni 2016: Flere robotter gør kål på ukrudtet. Presseomtale på dr.dk.
Juli 2016: Radrensning i vårbyg. Artikel i Økologi & Erhverv
December 2016: Afsnit om radrensning i Oversigten over Økologiske Landsforsøg
December 2016: Afsluttende workshop i Optimek. Leverancer er referat og præsentationer.
December 2016: Workshop om droner samt et skriftligt materiale.
December 2016: Artikel om ukrudtsbekæmpelse i roer i Økologi- Inspiration til jordbruget (udgives februar
2017)
December 2016: Artikel om mekanisk bekæmpelse af ukrudt i roer (udgives marts 2017).
Januar 2017: Foredrag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse på Planteavlskongres 2017.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
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Uddybning brugerrettede effekter
Forbedret adgang til ressourcer: Ved mere effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil der kunne bruges
færre kemiske midler, som kræver ressourcer at fremstille og købe. En mere effektiv brug af eksisterende
redskaber sparer ligeledes ressourcer.
Projekt Optimek har med de tre års markforsøg, samlet en del ny viden som er publiceret på Landbrugsinfo
og gjort anvendelig og tilgængeligt for landmændene.
Beskrivelserne af procedurer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, samt erfaringer og udfordringer er med til at
forbedre management.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Rentabilitet: Brug af de rigtige strategier i mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil forbedre effektiviteten af de
brugte ressourcer og dermed rentabiliteten. Udbytterne vil kunne øges, uden store ekstra omkostninger.
Miljø: Flere producenter, der bruger mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil betyde mindre brug af herbicider og
dermed mindre miljøforurening.
Almen forståelse af landbrug: Ved mindre brug af pesticider vil landbrug forbedre sin samfundsmæssige
accept.
Note 48. Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning
(GUDP)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at skabe merværdi i landbrugserhvervet gennem bedre udnyttelse af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, hvilket samtidigt vil understøtte en bæredygtig vækst i husdyrproduktionen.
Formålet i projektet er at udvikle to beslutningsstøtteværktøjer, som sikrer, at den forbedrede udnyttelse af
husdyrgødningen regnes korrekt ind i gødningsplanlægningen, så der opnås besparelse i mineralsk gødning, højere udbytte og mindre tab af næringsstoffer.
Projektets aktiviteter:
Følgende aktiviteter er gennemført:
Modellen Gylle-IT Light er nu fuld funktionel i gødningsplanlægningsprogrammet Mark Online. Modellens
funktionalitet og parametrisering er diskuteret med planteavlskonsulenterne på gødningsseminarer i september.
Der er gennemført 3 forsøg med gylle til vinterhvede og 2 forsøg med gylle til vårbyg. Forsøgene er opgjort
og afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 2016.
Der er afholdt et følgegruppemøde med deltagere af flere fabrikanter og konsulenter, hvor bl.a. Gylle-ITLight modellen er diskuteret. Modellen er også præsenteret for de fleste planteavlskonsulenter ved seminarrække i september.
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Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Projektet er et GUDP projekt i samarbejde mellem SEGES, Aarhus og Syddansk Universitet. I følgende
leverancer angives kun SEGES leverancer.
Udarbejdelse af programmet Gylle-IT-Light, der er integreret i SEGES software til mark- og gødningsplanlægning, som anvende til gødningsplanlægning på 80 pct. af landbrugsarealet. Med Gylle-IT-Light beregnes en udnyttelsesprocent af kvælstof i husdyrgødning detaljeret efter input af gylletype, udbringningsteknik, jordtype mv.
Der er planlagt og gennemført forsøg med gylle til vårbyg og vinterhvede.
Forsøgene er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 2016.
Information om husdyrgødning på landbrugsinfo.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Forbedret anvendelse af eksisterende ressourcer sker ved en bedre udnyttelse af husdyrgødning. Dvs.
mindre ammoniakfordampning og mindre forbrug af kvælstof i mineralsgødning.
Lettere adgang til viden opnås ved, at resultaterne indarbejdes i eksisterende gødningsplanprogrammer,
hvorfor brugeren vil anvende data uden ekstra arbejde.
Bedre management opnås ved, at landmanden via programmet Gylle-IT (WEB) kan justere sin handelsgødningstilførsel efter de individuelle forhold omkring gylleudbringning.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af ammoniak
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
En mere præcis fastsættelse af kvælstoftildelingen ved indregning af den korrekte virkning af kvælstof i
husdyrgødning vil resultere i, at en overgødskning eller en undergødskning undgås. Idet kvælstofudvaskningen er eksponentielt stigende, når den samlede kvælstoftilførsel er større end behovet vil det resultere i
en mindre udvaskning.
Projektet sætter fokus på bedre udnyttelse af kvælstof og herunder reduktion af ammoniakfordampning.
Kvantificering og synliggørelse af ammoniakfordampningens størrelse for rådgivere og landmænd vil motivere til en praksis med mindre ammoniakfordampning.
Hvis det lykkes, at få fosfor i kvæggylle til at erstatte mineralsk fosfor i handelsgødning, vil fosforoverskuddet og på sigt fosfortabet reduceres.
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Note 49. BIO-VALUE - bioraffinering
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formål: At skabe merværdi af landbrugsprodukter gennem bioraffinering. Seges er leder af Projekt 1, der
har til formålat øge kvantiteten og kvaliteten af biomassen til bioraffinering samt at belyse, hvilke dyrkningssystemer, sædskifter, høst, lagring og logistik, der kan sikre en rentable udnyttelse af biomasserne
Projektets aktiviteter:
Aktiviteter: En væsentlig del af årets opgaver var projektkoordinering med øvrige deltagere og partnere i
Projekt 1 samt det overordnede BioValue project. Ligeledes at sikre vidensdeling mellem parterne og at der
blev lagt fokus på hvorledes forsknngsresultaterne kunne anvendes i landbrugserhvervet. Der blev fulgt op
på forsøgsarbejder på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Teknologisk Institut og hos Sejet. Mulige lagringsmetoder for landbrugets biomasser til bioraffinering blev evalueret og kvalitetsændringer af
biomasserne under lagringen blev undersøgt i litteraturstudier. Hos projektpartnere blev der opstartet supplerende pilotskalaforsøg af kvalitetsændringerne. Der blev opsamlet erfaringer fra andre projekter om forbedret logistik i bioraffineringssammenhænge. Økonomien i at fremstille protein fra græs blev undersøgt.
Der blev opbygget viden til at kunne vurdere omkostninger i forbindelse med transport og logistik i bioraffineringssammenhænge og til at kunne nedbringe disse omkostninger.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Revideret projektbeskrivelse for projekt 1. Kvartalsvise opfølgninger på projektfremdrift (udgivet som powerpoint slides). En rapport over fremdrift i projekt 1 i 2015 og forventede leverancer og milepæle for 2016.
Et notat med resultater fra review over lagringsteknologier og kvalitetsændringer under lagring. Et notat
med beregninger over økonomien i at udvinde protein fra græs. En opdateret model med nye økonomiske
beregninger over omkostninger ved anskaffelse af biomasse med særligt fokus på græs til protein. En opdateret model med mulighed for at indtaste lagertab og beregne forventede biomassemængder efter lagring.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre økonomistyring i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Bedre afsætning af restprodukter og afgrøder. Flere anvendelsesmuligheder for afgrøderne. Forbedret
driftsøkonomi gennem optimeret sædskifte og sortsvalg, Optimeret høst, lagring og logistik, Opnå konkurrencemæssig fordel ved at opnå viden om, hvorledes højværdiafgrøder bedst og billigst produceres, håndteres og transporteres. Opnå viden om eventuelle højværdiprodukter, der kan udtrækkes fra eksisterende
afgrøder, før de anvendes til traditionelle formål.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
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Uddybning samfundsrettede effekter
Mulighed for at udvikle nye arbejdspladser under græs/protein scenariet. Konkurrenceforbedring ved produktion af nye højværdiprodukter, højere biomasseproduktion per arealenhed og forbedret anvendelse af
restprodukter. Mindre afhængighed af import af proteinfoder. Mulighed for at øge biomasseproduktion til
energiformål uden at mindske biomassemængder til foder- og fødevareformål
Note 50. Bedre avlsværdital for frugtbarhed
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at forbedre køernes genetiske evne til at komme i brunst og vise det tydeligt. En
forbedring betyder, at kvægbrugeren har mulighed for at påbegynde inseminering af koen på det tidspunkt i
laktationen, det passer ind i hans strategi, samt at han har nemt ved at finde køer, som er i brunst.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne var oprindeligt inddelt i 3 arbejdspakker. I afrapporteringen er aktiviteterne i arbejdspakke 1 og
2 slået sammen.
Arbejdspakke 1 + 2: Editering og analyse af Heatime-data, samt bearbejdning af viden fra ph.d.-projektet
• Basale data fra Lely malkerobotter er udtrukket fra den danske Kvægdatabase
• Der er foretaget en indledende validering og vurdering af data på koniveau i forhold til afgangsdato, produktionsbesætning mm.
• De to tilgængelige metoder for definition af høj aktivitet (= brunst) er beskrevet og programmeret. Output
fra metoderne er valideret i forhold til resultater fra et tidligere PhD projekt og data fra managementprogrammet i en Lely besætning
• Der er defineret, beskrevet og programmeret beregning af mål for interval fra kælvning til 1. høje aktivitet,
brunststyrke og brunstlængde
• En detaljeret editeringsprocedure for udvælgelse af høje aktiviteter er udviklet, begrundet og grundigt
beskrevet
• Resultater fra de to metoder er valideret i forhold til insemineringer, kælvninger og intervaller mellem høje
aktiviteter. Den bedste metode er valgt
• Der er defineret effekter i modeller som er anvendt i genetiske analyser
Arbejdspakke 3: Genetiske parametre og genetiske sammenhænge til andre egenskaber
• Der er afprøvet forskellige modeltyper på data fra de to metoder
• Der er beregnet arvbarheder og genetiske sammenhænge mellem afstand mellem kælvning og 1. høje
aktivitet beregnet med de to metoder og den nuværende egenskab (kælvning til 1. inseminering)
• Resultater fra analyserne er vurderet og behov for fremtidig udviklingsarbejde er beskrevet
Resultaterne fra de 3 arbejdspakker er samlet i en rapport, som er udgangspunktet for vurderingen af,
hvordan avlsværdivurderingen for frugtbarhed kan forbedres ved inddragelse af aktivitetsdata.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet en rapport, der beskriver mulighederne for at anvende bevægelsesregistreringer i den
nuværende avlsværdivurdering for frugtbarhed. Rapporten skal anvendes som beslutningsgrundlag i forhold til mulig implementering af viden i den praktiske avlsværdivurdering
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Brugerrettede effekter:
- Øget produktionsøkonomisk fremgang
Uddybning brugerrettede effekter
En genetisk forbedring af køernes frugtbarhed, gennem tilgængelighed af bedre insemineringstyre, vil have
en positiv økonomisk effekt på kvægbrugerens økonomi. Dette skyldes, at dækningsbidraget pr. årsko stiger, når insemineringsprocenten stiger. Bedre frugtbarhed gør kvægbrugeren i stand til at følge den reproduktionsstrategi der er valgt i besætningen.
En del af reproduktionsstrategien er, at kvægbrugeren skal kunne påbegynde inseminering når han ønsker
det. Det betyder, at han ønsker køer der kommer tidligt i brunst efter kælvning og viser det tydeligt. Det er
netop for disse egenskaber aktivitetsdata kan bidrage til at øge den genetiske fremgang
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Konkurrenceevnen forbedres gennem større avlsmæssig fremgang for frugtbarhed. Dette skyldes, at en
forbedret frugtbarhed gør kvægbrugeren i stand til at følge den reproduktionsstrategi der er valgt i besætningen.
Note 51. Optimal næringsstofhåndtering i husdyrgødning via biogasfællesanlæg
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det er formålet med projektet at sætte fornyet fokus på biogasfællesanlæggene rolle i udnyttelse og omfordeling af fosfor. Derudover er det formålet at opstille operationelle modeller for, hvordan omfordelingen af
næringsstoffer kan optimeres, herunder hvordan biogasanlæggene kan ”designe” sammensætningen af
den afgassede biomasse, så den passer optimalt til den enkelte modtager.
Projektets aktiviteter:
Projektet var inddelt i to selvstændige aktiviteter:
1. Tørstofindholdets betydning for kvælstofvirkningen i afgasset biomasse
I projektet blev gennemført et teoretisk studie over sammenhængen mellem tørstofindholdet i biomasse
med et højt pH (som f.eks. afgasset biomasse), ammoniakfordampning og kvælstofudnyttelsen. Der blev
opstillet et teoretisk empirisk grundlag for at tilrette dyrkningsvejledninger og beslutningsstøttesystemer ud
fra et ajourført datagrundlag.
2. Omfordeling af fosfor via biogasfællesanlæg
Næringsstofbalancerne blev analyseret for fire bedrifter, som er både leverandører og modtagere af biomasse fra Horsens Bioenergi. Den udbragte mængde fosfor på bedrifternes marker blev analyseret og
holdt op imod kravene i den kommende fosforregulering. Analysen skete ved gennemgang af bedrifternes
mark- og gødningsplaner og ud fra fosfortallet på bedriftens arealer.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
•Der blev udarbejdet en artikel, som beskriver næringsstofbalancen på 4 konkrete bedrifter, som leverer
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gylle til Horsens Biogasenergi.
•To artikler om optimal anvendelse af i afgasset gylle i almindelighed og om markeffekten af kvælstof i afgasset gylle. Artiklerne udgives i informationsserien Dyrkningsvejledninger.
•Der er udarbejdet et notat, som beskriver konsekvensen af nye fosforregler for landbrug, som leverer gylle
til et biogasanlæg.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
Uddybning brugerrettede effekter
Når potentialet for udnyttelse af kvælstof kendes i den afgassede gylle, som skal anvendes på en konkret
mark, så kan behovet for tilførsel af supplerende afgasset gylle beregnes præcist. Det vil bidrage til at sikre
et højt høstudbytte og den lavest mulige miljøpåvirkning.
Hvis biogasanlæggene etablerer mulighed for gyllebehandling får de reelt mulighed for at ”designe” gylle,
hvor indholdet af især kvælstof og fosfor er afstemt optimalt i forhold til modtagernes behov. Det kan sikre
en omfordeling af fosfor i området omkring biogasanlægget og dermed en reduktion i behovet for at indkøbe fosfor i handelsgødning.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets resultater bidrager bl.a. til, at biogasanlæggene fortsat kan fastholde og tiltrække nye bedrifter
med op til 2,3 dyreenheder pr. ha som leverandører. Derudover styrkes biogasanlæggenes muligheder for
at blive ”gødningsformidlingsanlæg”. Det styrker biogasanlæggenes rolle i landbruget og dermed deres
rentabilitet, og det bidrager til at sikre omstillingen til vedvarende energi.
Muligheden for at designe gylle med et afstemt næringsstofindhold kan bidrage til at sikre, at fosfor primært
udbringes på de arealer, som har det største fosforbehov. Derved minimeres forbruget af fosfor i handelsgødning.
Note 52. Udvikling af nye metoder til at skabe adfærdsændringer og implementering i landbrugserhvervet
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at udvikle nye metoder til at skabe adfærdsændringer, således at landmænd
hjælpes til at tage ny viden i brug, samt at udvikle nye metoder til at sikre udbredelse og implementering af
viden, metoder og værktøjer.
Projektets aktiviteter:
Til afprøvningen af de nye metoder til at skabe adfærdsændringer og implementering af viden, metoder og
værktøjer er landmænds køb og salg af korn valgt som case, da det er et område, som er relevant for de
fleste landmænd.
På baggrund af en udbudsfase blev der indgået aftale med en ekstern ekspert om at bidrage til projektet
med indsigt i og viden om, hvordan man ud fra nudging- og adfærdsdesignstilgange kan påvirke landmænd
i en forudsigelig retning til at skabe adfærdsændringer af ”uhensigtsmæssig adfærd”.
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AP1 Nudging/adfærdsdesign
1.1 Indsigt i og viden om nudging og adfærdsdesign
• Med henblik på at researche og opnå forståelse for ”hvorfor landmændene gør, som de gør, når de handler korn,” blev der rekrutteret landmænd, rådgivere og SEGES-medarbejdere til deltagelse i interviews.
• Til brug for interviewene blev der udarbejdet forskellige spørgeguides.
• Via interviews med landmænd, lokale rådgivere og SEGES-medarbejdere blev der indsamlet viden om
landmændenes adfærd i forbindelse med køb og salg af korn. Indsamlingen skulle føre til udviklingen af
løsninger – såkaldte ”nudges” – der kan ændre landmændenes købs- og salgsadfærd, hvis der måtte være
behov for det.
• Der blev lavet en mini-rapport med en analyse og opsamling af interviewene.
1.2 Udvælgelse og afprøvning af fokusområder og tiltag
• På baggrund af interviewene blev der lavet 10 løsningsforslag til, hvordan man kan ændre landmændenes
adfærd i forbindelse med køb og salg af korn. Løsningsforslagene blev gennemgået på en workshop med
deltagelse af landmænd. Eksempler på de 10 løsningsforslag er:
- at vise den enkelte landmand, hvor mange penge han potentielt mister ved at sælge til foderstofvirksomheden, således at landmanden overvejer at omlægge sin strategi
- at få en anden person til at købe og sælge for landmanden
- at give informationen, når landmændene har energi, og hvor informationen er omformet til podcast, så den
er lettere at forholde sig til, end hvis landmanden skulle læse den.
• På baggrund af analysen af den indsamlede viden om landmændenes adfærd omkring kornhandel blev
der udviklet en rapport med seks interventioner (”nudges”), som blev vurderet at kunne bidrage til at ændre
landmændenes adfærd. De seks nudges indebar fire nudges, som kan anvendes til at påvirke landmændene til at engagere sig i arbejdet omkring en handelsstrategi, herunder at tage kontakt til en rådgiver og deltage i et møde med rådgiveren omkring kornhandel, samt to nudges, der skal fastholde landmændene i
deres handelsstrategi og sikre, at de udfører de punkter, som den indeholder.
• Der blev afholdt videomøde med den eksterne ekspert, hvor der med udgangspunkt i potentielle barrierer,
som hindrer den tilsigtede effekt (”overlevelseskæden”), og resultater fra interviewene blev sat fokus på to
specifikke barrierer inden for landmændenes kornhandel, samt hvilke muligheder der var for at teste og
måle interventionerne.
• Der blev testet tre af de udviklede nudges, der skulle kunne ændre landmændenes købs- og salgsadfærd.
De tre konkrete nudges var følgende:
Nudge#1 ”Få landmændene til at kontakte lokale rådgivere”. Nudget omfattede udvikling af podcast for at
udnytte de timer, som landmænd sidder på traktoren, så sandsynligheden for, at landmændene tager informationen til sig, øges, og hvor landmænd opfordres til at kontakte en rådgiver.
Nudge#3 ”Få landmændene til at sige ja til abonnement” indebar telefonopringninger til landmænd vedrørende muligheden for et løbende abonnement, som kunne give indsigt i hensigtsmæssige tidspunkter for at
købe/sælge korn samt sikre fastholdelse af deres handelsstrategi.
Nudge#6 ”Påmindelser – få landmændene til at holde sig til strategien” indebar afsendelse af SMSpåmindelser, som relaterede sig til de specifikke handlinger, som landmændene skulle udføre i henhold til
deres handelsstrategi.
1.3 Effektivisering og optimering af ydelser til landmanden
• Til brug for testen af Nudge#1, jf. ovenfor, blev der udviklet og formidlet en podcast med henblik på at
sætte fokus på strategisk kornhandel.
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• Der blev lavet en vejledning og en procesbeskrivelse med fem steps til at skabe adfærdsændringer og
sikre implementering af værktøjer og løsninger i landbruget.
AP2 Projektledelse og kommunikation
2.1 Koordinering af indsatser og projektledelse samt afholdelse af møder i relation til projektet
• Projektet blev planlagt og drevet ud fra en klar og målrettet plan med henblik på at sikre fremdrift og realisering af projektets leverancer samt med løbende håndtering af interessenter.
2.2 Ekstern kommunikation og formidling af resultater i projektet
• Podcasten, som blev udviklet i forbindelse med test af Nudge#1, er formidlet via SEGES’ hjemmeside og
LandbrugsInfo.
• Der blev holdt et frokostoplæg for udvalgte medarbejdere på SEGES, der tog udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i projektet om, hvordan man skaber adfærdsændringer og sikrer implementering af værktøjer og løsninger i landbruget.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Bedre adfærdsforståelse og implementering af adfærdsændringer
Uddybning resultater/leverencer
Udvælgelse af et fokusområde – landmændenes adfærd ved køb og salg af korn – samt undersøgelse
heraf via interviews og opsamling, herunder:
• Udarbejdelse af minirapport med analyse og opsamling af interviews
• Afholdelse af workshop for landmænd med løsningsforslag
• Udarbejdelse af rapport med seks interventioner (”nudges”), som blev vurderet at kunne bidrage til at ændre landmændenes adfærd i forbindelse med køb og salg af korn
• Udarbejdelse af minirapport, der satte fokus på to specifikke problemstillinger samt muligheder for at teste
og måle interventioner.
Afprøvning af tre udviklede interventioner (”nudges”), herunder:
• Nudge#1: Få landmændene til at kontakte lokale rådgivere (podcast, som sætter fokus på strategisk
kornhandel)
• Nudge#3: ”Få landmændene til at sige ja til abonnement” (telefonisk opringninger til landmænd) og
• Nudge#6: ”Påmindelser – få landmændene til at holde sig til strategien” (afsendelse af SMS-påmindelser,
som relaterede sig til de specifikke handlinger, som landmændene skulle udføre).
Afdækning af, hvordan værdikæden effektiviseres og optimeres samt udarbejdelse af vejledning herfor:
• Oplæg om projektets erfaringer med, hvordan man skaber adfærdsændringer og sikrer implementering af
værktøjer og løsninger i landbruget
• Vejledning og procesbeskrivelse til implementering af adfærdsændringer.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bevidstgørelse og synliggørelse af, hvordan man skaber adfærdsændringer og sikrer implementering
Uddybning brugerrettede effekter
• En central effekt af projekt er bevidstgørelsen og synliggørelsen af, hvordan man skaber adfærdsændringer og sikrer implementering af værktøjer og løsninger i landbruget. Dette er i projektet afprøvet helt konkret med landmandens kornhandel som case.
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• En fokuseret indsats, hvor der købes og sælges korn på de optimale tidspunkter, vil alt andet lige give et
bedre økonomisk resultat for den enkelte landmand, hvilket vil kunne bidrage til en bedre økonomistyring i
produktionen.
• Projektet har givet indblik i landmændenes adfærd ved kornhandel, og vi har derfor kunnet målrette indsatsen omkring formidling af relevant viden til at sikre implementering.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
- Anden
- Positiv effekt på udviklingen af nye metoder til at skabe adfærdsændringer
- En forbedring af landmændenes økonomiske situation som følge af adfærdsændringer vil også have en
positiv økonomisk indvirkning på lokalsamfundet, hvor landmændenes forberede økonomi vi bidrage til at
øge aktivitetsniveauet. Derudover vil de nye tilgange og løsninger til at skabe adfærdsændringer og sikre
implementering også kunne anvendes til inspiration inden for andre erhverv i samfundet.
Uddybning samfundsrettede effekter
En forbedring af landmændenes økonomiske situation som følge af adfærdsændringer vil også have en
positiv økonomisk indvirkning på lokalsamfundet, hvor landmændenes forberede økonomi vi bidrage til at
øge aktivitetsniveauet. Derudover vil de nye tilgange og løsninger til at skabe adfærdsændringer og sikre
implementering også kunne anvendes til inspiration inden for andre erhverv i samfundet.
Note 53. Ny metode til bestemmelse af jordens fosforstatus
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at teste om en såkaldt DGT-metode til bestemmelse af den tilgængelige fosformængde i jorden er et alternativ til den nuværende Fosfortals metode. Projektet tager sigte på at implementere metoden i løbet af 2-3 år, hvis den viser sig bedre end den eksisterende metode.
Projektets aktiviteter:
Gennemgang af den eksisterende litteratur om sammenligning af DGT metode og fosfortals metoden.
Screening af 50 marker, hvor der i 2016 har været vårbyg, og hvor der eventuelt kunne anlægges et fosforforsøg.
Der er gennemført 20 forsøg med og uden fosfor i marker udvalgt blandt de screenede marker.
En nyudviklet sensor til måling af plantens fosforstatus, der er under udvikling på KU, er afprøvet i forsøgene.
Resultater af tilgængelige resultater af jordprøver, hvor der både er målt DGT-fosfor og Fosfortal, er sammenstillet. Det drejer sig om målinger på jordprøver fra tidligere projekter ved KU og SEGES samt fra forsøg i 2016.
Der er foretaget en opgørelse og afrapportering af forsøg med fosfor.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
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- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Resultaterne af 20 forsøg er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 2016. I resultaterne er inddraget
resultater fra 2012-2013.
Der er sammenstillet et datasæt på fra analyser i alt af 94 jordprøver med sammenhørende værdier af Fosfortal og DGT-fosfor.
Der er sammenstillet et datasæt med alle danske markforsøg med afprøvning af DGT-metoden. Dette er
anvendt som baggrund for afrapportering i Oversigt over Landsforsøgene
Der er udarbejdet et notat, der giver en status på DGT-metoden og plan for videre test.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Forbedret tilgang til eksisterende ressourcer opnås ved, at landmanden mere præcist bliver klar over, hvor
meget fosfor jorden i sig selv kan stille til rådighed for afgrøderne.
Bedre management i produktionen opnås ved, at landmanden mere præcist kan få fastslået behovet for
ekstra tilførsel af mineralsk handelsgødning. Herved undgås marker, der lider af fosformangel, og hvor der
tilføres unødige ressourcer i kvælstof og andre gødningsmidler.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Rentabiliteten forbedres ved, at landmanden får mere præcis information om tilgængeligheden af fosfor i
jorden. Det resulterer i mindre udbyttetab i marker, hvor fosfor kan være det begrænsende næringsstof, og
unødige omkostninger til fosfor i marker, hvor jorden stiller fosfor nok til rådighed.
Et bedre miljøregnskab opnås ved, at fosfortildelingen bliver mere præcist afstemt efter behovet. På samme
måde opnås også en reduktion i fosfortabet.
Note 54. Nye værktøjer til analyse af komplekse data i besætningen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At udvikle et let tilgængeligt og praktisk anvendeligt værktøj til vurdering af komplicerede årsagssammenhænge på besætningsniveau, når en ko ligger over eller under den forventede mælkeydelse.
Værktøjet skal anvendes af landmænd og forskellige typer af rådgivere i fællesskab, til prioritering af besætningsspecifikke indsatsområder.
Projektets aktiviteter:
Hovedforløbet i 2016 blev med fokus på følgende indsatsområder vedrørende værktøjet til beslutningsstøt-
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te:
I1. Faglig funktionalitetsbeskrivelse
I2. Faglig/teknisk beskrivelse
I3. Intern test
Beskrivelsen af grundlaget for en prototype på værktøjet ’LaktationsAnalyse’ bestod af 3 moduler med følgende indhold:
MODUL I; Dagsydelse per ko (seneste 14 mdr.)
MODUL II; Laktationskurvens form (10 – 305 dage efter kælvning)
MODUL III; Statistisk analyse af årsager til ydelsesændring
For at udvikle en ’Proof Of Concept - version’ (POC) af værktøjet, er følgende gennemført i indeværende
projekt-år for MODUL I og II:
• Faglig funktionalitetsbeskrivelse med tilhørende detailbeskrivelse af data samt af grafiske elementer og
tabeller
• Beskrivelse af interface mellem data og statistisk motor
• Beskrivelse af interface mellem statistisk motor og rapportvisning
• Test af sammenhæng mellem Kvægdatabasen/Datawarehouse og statistisk motor
• Test af sammenhæng mellem statistisk motor og rapportvisning
• Test af sammenhæng mellem data fra Kvægdatabasen/Datawarehouse og modelresultater
For at udvikle en ’Proof Of Concept - version’ (POC) af værktøjet, er følgende gennemført i indeværende
projekt-år for MODUL III:
• Beskrivelse af et antal forklarende variable, som indgår i en multifaktoriel analyse, med henblik på at udpege indsatsområder på bedriftsniveau indenfor laktationsnummer, der kan forklare forskellen mellem gennemsnitlig opnået dagsydelse (kg EKM) og målydelsen
• Afvikling af test-model på test-data
• Beskrivelse af forskellige grafiske illustrationer af hvilke forklarende variable, der har signifikant betydning
for den forskel der er mellem opnået ydelse og målydelsen pr. ko pr. dag i en specifik periode efter kælvning
• Skitse af tabel med hvilke forklarende variable, der har signifikant betydning for den forskel der er mellem
opnået ydelse og målydelsen pr. ko pr. dag i en specifik periode efter kælvning.

Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Afviklingen af ovenstående aktiviteter, har resulteret i en række faglige beslutninger og justeringer i beskrivelsen af grundlaget for en POC-version af værktøjet ’LaktationsAnalyse’ (MODUL 1, II og III) til beslutningsstøtte.
2014
• Vidensopsamling fra diverse ressourcepersoner
• Beskrivelse af mulige analysemetoder
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• Beskrivelse af en model til udpegning af ydelsesfald på driftsenhedsniveau
2015
• Beskrivelse af beregning for MODUL I og II
• Eksempel på LaktationsAnalyse
• Forklarende variable, der indgår i den multifaktorielle analyse, som grundlag for værktøjet ’LaktationsAnalyse’
2016
• Funktionalitetsbeskrivelse af den deskriptive del af værktøjet ’LaktationsAnalyse (MODUL I og II)
• Funktionalitetsbeskrivelse af MODUL III til udpegning af indsatsområder
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Når landmand og rådgivere, via anvendelsen af værktøjet, kan se variationsbredden i køernes ydelse –
mellem laktationsgrupper, på tværs af laktationsperioder og over kalendertid, giver det et forbedret grundlag
for at justere management. Ved at få udpeget særligt betydende faktorer for en eventuel afvigelse fra målet,
kan ressourcerne på bedriften målrettes, så der kan rettes op på afvigelserne. I sidste ende har disse tiltag
en gavnlig effekt for dyrevelfærden, da der er sammenhæng mellem sunde, velfungerende køer og mulighederne for at nå bedriftens produktionsmål.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Den primære gevinst for erhvervet opnås ved at værktøjet giver forudsætninger for at komme tættere på
produktionen og mulighederne for at optimere den, med chance for at forbedre dækningsbidraget og fastholde produktionsgrundlaget via forbedret management.
Et højt managementniveau er forudsætningen for en sund og velfungerende ko med en høj mælkeydelse,
hvor så den samfundsmæssige gevinst skal ses i sammenhæng med den deraf følgende forbedrede dyrevelfærd.
Note 55. SOBcows – Specialiserede økologiske produktions-dyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved: 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
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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 2016 foregået med følgende aktiviteter: I arbejdet med at opstille avlsmål for økologiske malkekøer er der udarbejdet et spørgeskema til projektets brugergruppe (syv økologiske landmænd) og til organisationsfolk med henblik på at vurdere, hvilke avlsmålsegenskaber, der kan relateres til
de økologiske principper. Vi har arbejdet med at få forudsætningerne for simuleringerne helt på plads. Det
gælder både i forhold til at få fundet genetiske parametre for de egenskaber, vi har med i simuleringerne,
samt i forhold til at få sikkerheder på de genomiske avlsværdital for disse egenskaber. Simuleringsprogrammet ADAM er således for første gang i stand til at simulere 12 egenskaber, som er det antal egenskaber vi ønsker at inkludere i simuleringerne. De første resultater fra disse simuleringer forventes at foreligge i
februar 2017. Arbejdspakken har fået accepteret en artikel om økonomiske vægte i avlsmålet Holstein baseret på landepræferencer i Journal of Dairy Science, samt en tilsvarende for RDM og Jersey i ACTA. Desuden er der fra arbejdspakken blevet leveret to danske populærvidenskabelige artikler, to præsentationer
ved EAAP (European Association for Animal Produktion) og en poster ved samme kongres.
AP 2: Udvikle økologiske linjer med en sundhedsfremmende fedtsyreprofil og demonstrere praktiske koncepter til produktion af specialprodukter baseret på genetiske forskelle, f.eks. en sundhedsfremmende fedtsyresammensætning.
I AP 2 er resultaterne fra fedtsyremålinger fra samtlige ydelseskontrollerede køer i Danmark blevet diskuteret på interne møder i projektet. Resultaterne er desuden blevet præsenteret ved ICAR (den internationale
organisation for ydelseskontrol) i Chile og for en gruppe på ca. 20 forskere fra USA indenfor anvendt genetik, som besøgte Sverige midt i november. I begge fora var der stor interesse for resultaterne. De første
beregninger af de genetiske parametre er afsluttet, og der er igangsat et skriv af en international artikel om
resultaterne. Resultaterne er præsenteret på dansk i DCA rapport nr. 088 - December 2016 fra Aarhus
Universitet, hvor den mulige anvendelse af disse data også er perspektiveret i forhold til human sundhed,
management og afsætning. Der er blevet udvalgt besætninger til genomiske tests. Disse besætninger er
blevet kontaktet, og indtil videre har alle takket ja til tilbuddet om at få deres køer testet. Derved får vi godt
1.800 økologiske køer med genomiske test – cirka dobbelt så mange som forudsat i projektet.
AP 3: Beskrivelse af mulighederne for økologisk nicheproduktion baseret på oprindelige danske racer og
udarbejdelse af planer for dette.
I AP 3 er der nu en del køer af de oprindelige racer, som har kælvet, og vi har i oktober samlet mælk ind fra
disse køer samt fra Holsteinkøer i tilsvarende laktationsstadier og fra de samme besætninger. Mælkeprøverne er pt. i gang med at blive analyseret. Arbejdspakkens formål og indhold er forelagt og diskuteret med
repræsentanter fra den danske Komité for Husdyrgenetiske Ressourcer.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Uddybning resultater/leverencer
Der er udarbejdet økologiske avlsmål for de tre malkeracer Holstein, Nordisk Rød og Jersey (fremlægges i
foråret 2017).
Model til beregning af avlsværdier for fedtsyrer er færdigudviklet.
Foreløbige beregninger af avlsværdier for fedtsyrer er afsluttet.
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Udgivet to artikler om udarbejdelse af avlsmål og genomiske avlsplaner for økologiske linjer for de tre malkeracer.
Udgivet en artikel om potentialet ved at måle fedtsyreindholdet i mælken fra samtlige ydelseskontrollerede
køer.
Udgivet en DCA-rapport om resultaterne af fedtsyremålinger på mælk fra malkekøer, hvor den mulige anvendelse af disse data også er perspektiveret i forhold til human sundhed, management og afsætning.
Indsamling af mælkeprøver fra de gamle malkeracer er igangsat.
Brugerrettede effekter:
- Bedre produktionsøkonomi
Uddybning brugerrettede effekter
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.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
- Styrke den økologiske produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet vil generere ny viden om variation i mælkekvalitetsegenskaber i de nuværende og oprindelige
danske malkeracer, evaluere hvorvidt mælken fra specifikke køer besidder særlige teknologiske egenskaber og har en sundhedsmæssig værdi, der adskiller denne mælk 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.
Særlige økologiske avlslinjer tilpasset de økologiske produktionsforhold vil fastholde/styrke den økologiske
produktions troværdighed.
Note 56. GIS-baseret ruteplanlægning og logistik
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Når nye biogasanlæg eller bioraffineringsanlæg skal placers, er det vigtigt at kende biomassegrundlaget,
altså om råvaren fra landbruget er til stede. Projektet formål var at udvikle et logistikværktøj, der nemt kan
beregne mængder af landbrugsbiomasser indenfor en angivet køreafstand. Logistikværktøjet skulle være
en applikation til programmet Mapinfo.
Projektets aktiviteter:
En væsentlig del af projektet har været idéudvikling. I første omgang at få klarlagt hvad vi havde af data og
drage erfaringer fra tidligere lignende opgaver. Dernæst at undersøge, hvilke funktioner, der var nødvendige for at få det bedste udbytte fra applikationen. Herefter skulle der findes en softwareudvikler med den
rette erfaring. Vi havde en række samtaler med udvikleren gennem hele projektforløbet for at sikre at vores
ønsker stemte overens med det produkt, der blev udviklet. Så testede vi den foreløbige løsning og viste
applikationen frem til en række interessenter. Baseret på vores nye erfaringer videreudviklede vi applikationen. Den endelige applikation var færdigudviklet sidst i december. Applikationen blev beskrevet, og en
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manual blev udviklet. Der blev lavet et udkast til et produktblad. Applikationen blev testet i et casestudie.
Applikationen blev præsenteret på en konference
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Udvikling af nyt produkt
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Der blev udviklet en ny applikation til MapInfo, som gjorde det muligt at beregne gødningsmængder, halm
og udvalgte afgrøder indenfor en selvvalgt afstand fra et punkt på et kort.
Der blev udfærdiget en beskrivelse af ruteplanlægningsværktøjet, herunder hvilke grunddata, der var nødvendige for applikationen, og hvorledes afstande mellem biomasser og procesanlæg blev beregnet.
En vejledning i anvendelse af applikationen blev udformet.
To casestudier blev beskrevet, en med beregning af transportafstande og en, hvor værktøjet blev anvendt
på en fiktiv placering.
Der blev udfærdiget et udkast til det første produktblad
Der blev lavet en evalueringsrapport over projektforløbet
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
Uddybning brugerrettede effekter
Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer. Sikre at et biogasprojekt/bioraffineringsprojekt har tilstrækkeligt biomassegrundlag tidligt i planlægningsfasen. Bedre kendskab til om en biomasse er rentabel at
producere og viderebringe til et bioraffineringsanlæg. Bedre anvendelse af restprodukter/gødningsprodukter. Beregning af optimal placering af anlæg i forhold til ressourcetilgængeligheden
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Planlægningsværktøjet vil kunne bruges af regioner, entreprenører og andre interessenter i forbindelse
med planlægning af et anlæg til udnyttelse af biomasse, herunder biogasanlæg. Ved at kende den tilgængelige biomasse i et givet opland vil det i højere grad være muligt, at vurdere om placeringen er rentabel i
forhold til de tilgængelige biomasser. Ved suboptimale placering vil det være muligt at beregne de økonomiske konsekvenser for den øgede transport afstand. Ved udvidelse af anlægget vil det være muligt at
beregne, om der er tilstrækkelig biomasse til at oppebære udvidelse. Værktøjet kan ikke automatisk beregne konsekvenserne af ændret vejføring/afskæring af veje og etablering af nye vejforbindelse. Dette skal
stadig beregnes manuelt.
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Note 57. Test af fuldfoderblandere
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udarbejde en analyse af økonomien i forskellige fuldfoderblandere, gennem opbygning af et datagrundlag der tager udgangspunkt i systematiske registreringer af funktionalitet, kraftforbrug,
slidtage og vedligeholdelsesomkostninger på danske fuldfoderblandere.
Projektets aktiviteter:
Der er iværksat en indsamling af data fra en række fuldfoderblandere i danske malkekvægsbesætninger.
Dataindsamlingen har inkluderet information om slidtage, anvendelsen af fuldfoderblanderen, effektforbrug
samt udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse.
Der er udviklet en metode samt udstyr til at teste vejesystemer på fuldfoderblandere, på en effektiv og sikker måde. Udstyret er samlet på en trailer så det let kan fragtes mellem landmænd, og muliggør et langt
bedre grundlag for test af vejesystemer i fremtiden.
Der er indsamlet data for arbejdsulykker i danske besætninger, hvor en fuldfoderblander har været indblandet
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Nyt koncept, bedre udnyttelse af ressource hos primærproducenten
Uddybning resultater/leverencer
En ny metode til test af vejesystemer på fuldfoderblandere.
Udstyr til test af vejesystemer på fuldfoderblandere
Referat fra en interviewrunde på Agromek hos 5 fuldfodervogns leverandører om deres sikkerhedsmanualer
Spørgeskema om sikkerhed ved arbejde med fuldfoderblandere til landmænd
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Gennem større viden omkring økonomien i bedriftens fuldfoderblander forventes det at primærproducenten
kan vælge den mest økonomiske fuldfoderblander ved køb/renovering
Metoden til at teste vejenøjagtighed på fuldfoderblanderen forventes at gøre primærproducenten i stand til
at optimere fodringsmanagement
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Et større datagrundlag for funktionalitet, kraftforbrug, slidtage og vedligeholdelsesomkostninger skal gøre
det muligt for landmanden at tage den bedste mulige beslutning i forbindelse med køb og vedligehold af
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fuldfoderblander, således økonomien på bedriften styrkes, og arbejdspladser bevares.
Note 58. Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere ejendomme
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at afdække de særlige udfordringer, som malkekvægbedrifter står overfor, når de
leverer mælk fra mere end én geografisk lokalitet. Udfordringerne blev afdækket gennem en spørgeundersøgelse blandt en større gruppe af producenter med mælkeleverance fra mere end en lokalitet
Projektets aktiviteter:
Projektet havde to delelementer:
1. Kortlægning af bedrifter med produktion på mere end én geografisk lokalitet
Ved hjælp af de tilgængelige data på Kvægdatabasen blev de nævnte ejendomme identificeret, kategoriseret og analyseret. Formålet hermed var at kortægge antallet af disse ejendomme og deres kendetegn i form
af størrelse, beliggenhed og produktionsformer.
2. Spørgeundersøgelse blandt bedrifter med produktion på mere end én ejendom
På baggrund af ovennævnte kortlægning blev der udformet en interviewguide, der bredt dækkede de forventede implikationer (fordele og ulemper) ved mælkeproduktion på mere end én ejendom.
På baggrund af interviewguiden blev der gennemført telefoninterviews af ca. halvdelen af de omfattede
mælkeproducenter. De gennemførte interviews var omfattende og varede op til 1,5 time pr. stk.
Den store mængde data – både kvalitativt og kvantitativt – dannede grundlag for det efterfølgende analysearbejde, der bliver præsenteret i rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme”.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Projektets konkrete leverance er rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme” og et bagvedliggende
slide-show.
Der er indhentet og analyseret og formidlet viden på et område, hvor der ikke var meget viden i forvejen.
Som følge af projektet har mælkeproducenter, der står i overvejelser om at begynde mælkeproduktion på
mere end én ejendom et videns- og erfaringsgrundlag, der ikke tidligere fandtes.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
De relevante mælkeproducenter havde forud for dette projekt ikke noget sted at hente erfaringer og viden
om emnet. Med dette projekt og rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme”, kan der hentes erfaringer, viden og inspiration, som kan medvirke til, at fremtidige beslutninger træffes på et stærkere vidensgrundlag.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
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- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Undersøgelsen har vist at udfordringerne ved mælkeproduktion på flere ejendomme ofte undervurderes af
mælkeproducenterne og desuden giver rapporten inspiration til, hvordan logistikken og ledelsen af virksomheden kan optimeres i forbindelse med overgangen til produktion på flere ejendomme.
Dermed styrkes mælkeproducenternes mulighed for at sikre en konkurrencedygtig produktion i de nye
rammer, hvilket styrker konkurrenceevnen og dermed også medvirker til bedre fastholdelse af arbejdspladsser.
Note 59. Ny videnskabelig demonstration og formidling om økologisk produktion (GUDP, Organic
RDD)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at understøtte de væsentligste landbrugsfaglige udviklingsområder indenfor den økologiske landbrugsproduktion i Danmark. Målet er, at økologi hele tiden er klar til at møde fremtiden, hvor kravene til stadighed øges til udbytteniveau, effektivitet, kvalitet og rentabilitet. Det er ligeledes målet at videreudvikle økologisk landbrugsproduktion sådan, at økologi også fremover vil være en bæredygtig produktionsform for de danske landmænd.
Projektets aktiviteter:
I 2016 er der i projektet gennemført følgende aktiviteter relateret til de forskningsprojekter, der er en del af
dette projekt.
Alle delprojekterne er medfinansieret af GUDP, Organic RDD2 og CoreOrganic. Aktiviteterne består primært i behandling, demonstration og formidling af forskningsresultater. Alle projekter gennemføres i samarbejde med andre ansøgere.
Herunder beskrives de delaktiviteter forskningsprojekterne har bidraget med i 2016:
*Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer,(pEcosystem): Delprojektets formål er at understøtte
en miljøeffektiv og troværdig udvikling af økologisk svineproduktion. I 2016 har projektet gennemført følgende aktiviteter:
Der er gennemført interviews og dataindsamling på syv økologiske svinebedrifter. Første runde af dataindsamling vedrørende systembeskrivelse, herunder arealanvendelse, dyreholdets produktion og effektivitet,
er afsluttet og data fra 2016 er under bearbejdning og analyse. En revideret metode til anden runde af dataindsamlingen er udarbejdet og den gennemføres februar 2017.
Der er afholdt 2 workshops:
StoreRegnedag; med fokus på næringsstofhusholdning på økologiske svinebedrifter. Workshoppen StoreRegnedag var målrettet jordbrugsteknologi-studerende fra Erhvervsakademi Aarhus. I alt 14 svine- og 19
planteteknologi-studerende samt to lærere tilmeldte sig dagen.
Workshop med fokus på udvikling af økologisk svineproduktion (fra pECOSYSTEM til Pig Academy).
*Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion (MultiPlant): Delprojektets formål
er at udvikle og afprøve ”mangearts” græsblandinger til det økologiske jordbrug. Målet er at skabe en bedre
økonomi i sædskiftegræs, der som bekendt er en vigtig del af økologisk jordbrug. I 2016 har SEGES deltaget i planlægning og afholdelse af en markvandring om urte-, kløver- og græsblandinger til protein, energi
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og biodiversitet. Afholdt tirsdag den 13. september 2016 på Foulum.
*Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale (RAMP): Delprojektets formål er at udvikle
et varslingssystem mod gulrust i hvede og triticale, samt udvikle retningslinjer for sikker økologisk dyrkning
af kornarterne hvede og triticale.
I 2016 har SEGES deltaget i to aktiviteter i projektet. En gentagelse af de planlagte markforsøg blev gennemført i vækstsæsonen 2016 i forlængelse af forsøg, der ikke lykkedes tilfredsstillende i 2015. Der blev
således gennemført markdemonstrationer med fem kvælstofstrategiers betydning for forekomsten af gulrust
i vintertriticale og vinterhvede.
SEGES har ansvar for formidlingsopgaverne i projektet. Der blev udgivet følgende artikler i fagblade og på
Landbrugsinfo i 2016:
•”Hold øje med gulrusten allerede nu”, Magasinet Mark, april 2016
•”DNA teknologi forbedre gulrustvarslingen”, Økologi – Inspiration til jordbruget, maj 2016
•”Ny forbedret gulrustvarsling”, Magasinet Mark, oktober 2016
•”Hvedesorternes modtagelighed for gulrust”, Magasinet Mark, oktober 2016
•”Vinter- og vårhvedesorters modtagelighed for gulrust”, PlanteNyt 2430, Landbrugsinfo
•”To nye smitteracer af gulrust fundet”, Planteavlsorientering 2781, Landbrugsinfo.
•”Indsendelse af planteprøver til bestemmelse af gulrustracer i hvede og triticale”, Landbrugsinfo.
•Præsentation af forsøgsresultater i RAMP og fremvisning af demonstrationsparceller ved rådgivningscentret LMO’s økoplantetræf d. 7 juni 2016 for 130 – 150 fremmødte landmænd.
*Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter (BEEFARM):
Delprojektets formål er at øge viden om levesteder og fødegrundlag for vilde bier i det opdyrkede landskab.
I 2016 er der afholdt projekt- og statusmøde i projektet, der vil i 2017 skulle gennemføres en del af de formidlingsopgaver, der i 2016 blev udskudt blandt andet fordi den interne projektansvarlige i SEGES flyttede
til nyt arbejde.
*Managing fertility building in organic cropping systems (FertilCrop): Delprojektets formål er at udvikle beslutningsstøtteværktøjer til landmænd i EU med henblik på øget produktivitet i markerne.
SEGES Økologi deltager i Arbejdspakke 7 ”Soil and plant management by farmers and farm prototyping”.
Idet SEGES indsats ligger som en del af afslutningen af projektet har aktiviteterne i 2016 primært været at
følge projektets fremdrift og så har vi leveret input til et ”Conceptual framework for organic arable farms in
Denmark”. I 2017 vil det danske produkt "Økomark" blive præsenteret.
*MultiChick - Diversity and integrity in organic poultry meat production:
I delprojektets WP 2, har SEGES samarbejdet med Århus Universitet og økoslagtekyllingeproducent Lone
Hedegaard om at udføre et forsøg med produktion af to forskellige typer af langsomt voksende slagtekyllinger i mobile huse, enten med eller uden adgang til skovdækkede udearealer. Resultaterne fra forsøget er
beskrevet i en kort fælles artikel, som præsenteres ved Den Europæiske Fjerkræernæringskongres i Spanien i maj 2017.
SEGES deltog endvidere i et forsøg ved Århus Universitet i Foulum med opdræt af økologiske slagtekyllinger i pilebeplantede udearealer.
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Derudover har SEGES sammen med økoslagtekyllingeproducent Asger Petersen udført et forsøg med
bæredygtig fodring af slagtekyllinger med afskallet havre. Forsøget blev udført i 12 små bokse. Afskallet
havre blev leveret af Dalum Mølle, og DLG leverede færdigfoder, der var sammensat specielt til anvendelse
sammen med afskallet havre. Demonstrationsforsøget er under afrapportering.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
I 2016 er der leveret følgende i projektet:
I pEcosystem: Første del af dataindsamling vedrørende systembeskrivelse, herunder arealanvendelse,
dyreholdets produktion og effektivitet, er afsluttet og data er under bearbejdning og analyse. Derudover er
der afholdt to workshops.
MultiPlant:I 2016 er der afholdt en markvandring tirsdag den 13. september 2016 på Foulum.
RAMP: Markforsøg blev gennemført i vækstsæsonen 2016 i forlængelse af forsøg, der ikke lykkedes tilfredsstillende i 2015. Resultaterne offentliggjort i Oversigt over Landsforsøg 2016.
Udgivet 7 artikler i fagblade og på Landbrugsinfo i 2016. Oplæg på økoplantedag.
FertilCrop: Bidrag til et ”Conceptual framework for organic arable farms in Denmark”.
MultiChick: SEGES har I samarbejde med Århus Universitet og økoslagtekyllingeproducent Lone Hedegaard beskrevet resultaterne i en kort fælles artikel, som præsenteres ved Den Europæiske Fjerkræernæringskongres i Spanien i maj 2017.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Varsling af Gulrust kan give økonomisk effekt på de økologiske planteproducenters bundlinje, når den er
endelig udviklet. Øget biodiversitet med vilde bier og mangearts græsblandinger øger brugernes mulighed
for bæredygtige produktioner og kan give økonomisk gevinst. At de økologiske markudbytter skal øges er
en opgave, der på samme måde er vigtig for den enkelte producent. Produktion af kyllinger under alternative frilands produktionsformer øger indtægten og biodiversiteten i produktionen. Endelig er en miljørigtig
produktion af økologiske slagtesvin vigtig for troværdigheden og for den samlede bundlinje for landmanden.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
pEcosystem: Primær gevinst vil være mindre miljøpåvirkning og øget dyrevelfærd.

166

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

RAMP: Den primære gevinst er bedre varsling i tilfælde af gulrustangreb, det kan forbedre den økonomiske
genvisnt for den enkelte producent.
MultiChick: Ved at finde alternative produktionsmetoder for frilands kyllingeproduktionen øger dyrevelfærden, men kan også øge producentens indtjening, da der er udsigt til en merpris for kyllingekødet.
Biodiversitet og øgede udbytter har en direkte gevinst for producenterne enten gennem øget produktion
eller fordi der med en bæredygtig produktion kan fås en højere pris for de producerede produkter.
Note 60. Økonomisk optimering af markdriften ved mark- og gødningsplanlægning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at opstille en række tommelfingerregler for, hvordan mark- og gødningsplan kan
optimeres på bedriften inden for den nuværende lovgivning.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en analyse af behovet for enkle ”tommelfingerregler” inden for emnet mark- og gødningsplanlægning. Analysen blev gennemført i samarbejde med to planteavlskonsulenter, som udarbejder
et stort antal mark- og gødningsplaner for landmænd i deres områder. Begge konsulenter har et særligt
driftsøkonomisk fokus på deres rådgivning, og dette fokus medvirkede til, at listen over relevante tommelfingerregler fik den tilsigtede driftsøkonomiske fokus. Ud fra konsulenternes indspil blev der udarbejdet en
bruttoliste med 15-20 potentielle tommelfingerregler.
Ud efter en prioritering blev der udvalgt og udarbejdet i alt 11 tommelfingerregler ud fra et mål om, at de
skulle være lette at huske (maksimum en sætning). Baggrunden og virkemåde for tommelfingerreglen blev
beskrevet på 1 A4-side. En prototype af tommelfingerreglerne blev sendt til de to planteavlskonsulenter,
som gav feedback på den praktiske brugbarhed af reglerne og egnethed til praktiske rådgivningsopgaver.
Feedbacken blev bl.a. givet ud fra en afprøvning på relevante praktiske cases.
Enkelte af tommelfingerreglerne blev præsenteret på de årlige gødningsseminarer for planteavlskonsulenter. De 11 korte tommelfingerregler blev samlet på en plakat, som kan udskrives og ophænges hos konsulenter og landmænd.
Yderligere baggrund og forudsætninger blev derudover beskrevet på 2-3 A4-sider og samlet i en baggrundsrapport for alle tommelfingerregler.
Alle tommelfingerregler, plakaten og baggrundsrapporten blev publiceret på LandbrugsInfo.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
I projektet er der udarbejdet følgende leverancer:
11 stk. Tommelfingerregler á 1 A4-side
1 stk. plakat med de 11 korte tommelfingerregler
1 stk. baggrundsrapport.
Indlæg på Gødningsseminarer for planteavlskonsulenter

167

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Ofte bliver vanskelige faglige emner ikke formidlet tilstrækkelig godt, fordi problemstillingen er for kompleks,
og den tilgængelige viden tager lang tid at sætte sig ind i. En samling af lettilgængelige tommelfingerregler,
som hver især er en ”Maggiterning” af kompleks viden, bliver tilgængelig på en ny og brugervenlig måde.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Et konkurrencedygtigt erhverv forudsætter en meget veluddannet landmand, som løbende tager de mest
optimale beslutninger. Projektets resultater bidrager til, at landmanden kan foretage kvalificerede beslutninger om komplekse problemstillinger.
Note 61. Træk mere viden ud af Landsforsøgene
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at forbedre mulighederne for at udnytte forsøgsdata via udvikling af et datapræsentationsværktøj, der muliggør inddragelse af forsøgsdata fra flere forsøgsserier, der kan være gennemført i løbet af flere
år. I denne sammenhæng inddrages de nyeste muligheder for statistisk analyse af forsøgsdataene.
Projektets aktiviteter:
Der er udviklet et datapræsentationsværktøj, som bygger videre på det i 2015 udviklede, og som gør det
muligt at lave beregninger på tværs af forsøgsserier. Hermed er det muligt at præsentere data fra flere forsøgsserier indenfor samme år og ikke mindst for forsøgsserier, der strækker sig over flere år.
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Der er udviklet et IT system, som kan sammenstille data fra samme forsøgsserie, fra flere forsøgsserier
indenfor og mellem år.
Ved udviklingen er det indarbejdet, at der kan gennemføres statistiske analyser på alle de målte værdier og
gennemførte registreringer.
Data kan udtrækkes fra eksempelvis den database, hvor alle resultater fra Landsforsøgene (Nordic Field
Trial System (NFTS))opsamles og lagres; de anvendte statistiske modeller valideres i forhold til de registrerede data.
Data kan overføres til Excel, hvilket gør det muligt let at arbejde videre med præsentationen og formidlingen
af data.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen

168

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Uddybning brugerrettede effekter
Bedre udnyttelse af forsøgsdata kan medvirke til en mere effektiv og målrettet planteproduktion, herved
opnås bedre udnyttelse af de indgåede ressourcer, et højere udbytte og en mindre miljøeffekt pr. produceret enhed.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
En mere effektiv udnyttelse af forsøgsresultater vil være med til at sikre en fortsat udvikling og effektivisering af produktionen. Det vil være med til at fastholde eller forbedre landbrugets konkurrenceevne, samtidig
med at miljøeffekten pr. produceret enhed vil være faldende.
Note 62. Sundere køer og bedre produktionsstyring med nye biologiske måleparametre
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at give den enkelte mælkeproducent et grundlag for 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:
Aktiviteterne har i 2016 omfattet:
1) Analyse af sammenhæng mellem urea i tankmælk og fodersammensætning.
I denne del af projektet er gennemført en statistisk analyse af data fra de mælke og foderprøver der er indsamlet i 2015. I analysen indgik endvidere foderdata fra de centrale databaser på kvægområdet. I den statistiske analysen er der dels gennemført en sammenligning af standard analysen for urea på tankmælk med
3 forskellige referenceanalyser, dels gennemført en analyse af sammenhængen mellem fodring og urea
indholdet i tankmælk.
2) Fastlæggelse af modeller for implementering af de faglige resultater fra projektet i de værktøjer som
landmanden anvender i sin hverdag
- Der er udarbejdet en anbefaling for, hvordan ureaværdier i tankmælk bør anvendes til justering af fodringen.
- Der er udarbejdet anbefalinger for, hvordan data fra ydelseskontrollen kan anvendes til effektivisering af
malkningen.
- Det er afprøvet en model for, hvordan BHB niveauet mælken fra ydelseskontrollen kan anvendes til vurdering af forekomsten ketose. BHB niveauet er i denne model sammenholdt med fedt/protein forholdet i mælken.
- Der er udarbejdet modeller for optimal anvendelse af metoder til undersøgelse for drægtighed.
3) Udbredelse af projektets resultater ved en afprøvning af metoderne hos en række mælkeproducenter
- Der er gennemført en afsluttende opgørelse og formidling af resultater fra en opgørelse af muligheden for
effektivisering af malkningen ved brug af data fra mælkemålere. Opgørelsen omfattede data fra 65 besætninger, og der blev identificeret årsager til dårlig effektivitet.
- I relation til anvendelse af den model for anvendelse af metoderne som blev udviklet i 2015 er der gennemført en uddybende analyse af komplekse sammenhænge mellem drøvtygningsdata og vægttab samt
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hvordan dette kan afhjælpes gennem et landmandsværktøj, som kan anvendes til opgørelse og præsentation af køer med lav drøvtygningstid. Værktøjet forefindes kun i en prototype version.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Metoder og anbefalinger for anvendelse af den nye viden i produktions- reproduktions og sundhedsstyring
Uddybning resultater/leverencer
Der er i hele projektperioden leveret dokumenteret viden omkring anvendelse af en række biologiske måleparameter til styring af produktion, reproduktion og sundhed i mælkeproduktionen. Leverancerne omfatter
både dokumenteret viden på basis af statistiske opgørelse af indsamlet data og beskrivelse af metoder for
hvordan den ny viden kan anvendes i praksis. Leverancerne er primært leveret i form af artikler og meddelelser samt oplæg på møder og kongresser for landmænd og rådgivere.
Brugerrettede effekter:
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre management i produktionen
- Forbedre reproduktion
Uddybning brugerrettede effekter
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.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
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 63. Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter (KlØko)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at forbedre økonomien hos økologiske mælkeproducenter ved at sikre højere
udbytte og proteinudbytte i kløvergræs dyrket på de økologiske ejendomme. Mange økologiske mælkeproducenter føler sig presset på økonomien, og flere begrunder det med for lave markudbytter. KlØko vil bidrage til, at økologiske mælkeproducenter kan øge egenproduktionen af protein på bedriften ved at forbedre proteinindholdet i kløvergræs
Projektets aktiviteter:
Projektet består af to arbejdspakker. Promilleafgiftsfonden medfinansierer kun AP 2.
AP 1. Forædling af hvidkløver med tidlig forårsvækst.
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AP 2. Test af hvid- og rødkløversorter under økologiske dyrkningsforhold.
Aktiviteterne i AP 2 i 2016.
Der blev i 2015 anlagt to forsøg med 18 hvidkløversorter og to forsøg med 18 rødkløversorter hos økologiske landmænd. I 2016 blev der høstet fire slæt og bestemt udbytte og kvalitet. Resultaterne blev formidlet i
Oversigt over Landsforsøg 2016 og præsenteret på kontaktmøde mellem SEGES og forædlere og sortsrepræsentanter.
Det ene forsøg blev besigtiget af partnerne i projektet i foråret. I det andet forsøg blev der afholdt en markvandring for alle interesserede i september måned. Projektlederen besøgte forædleres mark til selektion af
hvid- og rødkløversorter.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Der er gennemført to forsøg med hvidkløver og to med rødkløver under økologiske forhold.
Resultaterne af forsøgene er formidlet via Oversigt over Landsforsøg, markvandinger, og kontaktmøde.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Viden om kløvers forårsvækst er indtil nu ikke en parameter, der er blevet registreret. Ved at gennemføre
forsøg, formidle resultaterne og holde arrangementer i marken bliver der sat fokus på denne parameter.
Samarbejdet med DLF giver adgang til at formidle deres viden om kløversorter på en mere effektiv måde.
Samfundsrettede effekter:
- Understøtte udviklingen af den økologiske produktion.
Uddybning samfundsrettede effekter
Kløvergræsmarkerne er den væsentligste afgrøde i økologisk mælkeproduktion. At de fungerer og giver et
højt udbytte med et tilstrækkeligt protein indhold er afgørende for de økologiske landmænds økonomi. På
nuværende tidspunkt omlægger mange konventionelle landmænd til økologisk produktion, en stor del af
dem er mælkeproducenter. Optimering af produktion af så væsentlig en afgrøde bidrager til at disse og de
eksisterende økologisk mælkeproducenter får en god stabil produktion. Det er en samfundsmæssig interesse at kunne efterkomme forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter på markedsvilkår.
Note 64. DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at skabe en tværvidenskabelig forskningsalliance, som vil identificere barrierer
og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger til en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jordbruget.
Der fokuseres primært på løsningsscenarier til nye produktionskæder med en mere effektiv N-udnyttelse og
recirkulering, geografisk målrettede tiltag, baseret på intelligent management og planlægning.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. Udvikling af en national N-model for perioden 1990–2010, med stor fokus på input, output og
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tab.
I det nationale N-budget er kvælstofstrømme på nationalt og regionalt niveau identificeret, og på workshop
har vi drøftet og givet input til, hvordan scenarieberegninger kan konsekvensvurderes med modellen.
Aktivitet 2. Fokus på N i forskellige oplande og udvikling af scenarier for udviklingen og deraf følgende effekt på N.
I 2016 blev afholdt de sidste 2. runde scenarie-workshops i værkstedsområder med lokale aktører i samarbejde med forskerne. På baggrund af workshops er vi nu kommet videre med udviklingen af de lokale scenarier samt, hvordan man i lokalt samarbejde kan finde løsninger på kvælstofproblematikken. Der har i den
forbindelse været en del dialog med lokale interessenter om perspektiverne og udfordringerne med at udvikle lokale scenarier
Aktivitet 3. Managementstrategier og scenarier for omkostningseffektiv udnyttelse af kvælstof og reduktion
af tab.
Arbejdet med at udvikle Landskabsmodellen fortsatte i 2016 og vi har nu en prototypemodel. Der er arbejdet videre med at implementere retention bedre i modellen samt at ændre visualiseringen af retentionen i
kortmaterialet. Desuden er der arbejdet med at udarbejde en teknisk dokumentation for modellen, hvilket
forventes afsluttet i 2017.
Aktivitet 4. Uddybning af hvor i cyklus der er kritiske N-tab.
I 2016 blev der igennem møder arbejdet videre med de 7 delprojekter i de forskellige post.doc- og ph.d.studier, hvor resultaterne forventes at kunne anvendes i andre af alliancens aktiviteter.
Aktivitet 5. Formidling og dialog på lokalt, nationalt og internationalt plan (SEGES er hovedansvarlig for
denne aktivitet).
SEGES lagde også i 2016 vægt på en høj grad af formidling med egenproducerede artikler, publicering af
nyheder på projektets hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve i tråd med projektets kommunikationsstrategi og -plan. Løbende har der været tæt dialog med interessenter for at sikre synergi mellem alliancens
deltagere og interessenter.
SEGES har i 2016 været i dialog med de lokale caseområder og bidraget til, at der er skabt dialog mellem
landbrug, kommuner og virksomheder om, hvordan man ved at spille sammen kan finde løsninger, der
medfører bedre vilkår for landbruget, samtidig med, at der også sikres et godt vandmiljø.
Endelig har SEGS sørget for, at de artikler, som projektets post.doc’er og ph.d’er er i gang med at få publiceret i forskellige tidsskrifter, bliver udgivet på en kommunikationsplatform som Fact Sheets og Reserach
Briefs (offentliggøres løbende på www.dnmark.org). Udgivelsen på projektets hjemmeside sikrer, at alle
interesserede kan følge med i den forskning der bliver udført i de forskellige arbejdspakker.
Aktivitet 6. Syntese og management af projektet
I 2016 har SEGES været med til at koordinere projektmøder, årsmøde samt relevant afrapportering af projektet.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)
- Anden videnskabelig præsentation
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
I 2016 har SEGES primært koncentreret sig om:
Forsat udvikling af Landskabsmodellen, som er et GIS-baseret program, hvis formål er at give landmænd
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og konsulenter overblik over, hvilken kvælstofeffekt f.eks. ændringer i sædskifte og brug af miljøvirkemidler
har for et opland. GIS-programmet er udviklet som et kommunikationsredskab mere end en facitliste.
Koncept for oplandsrådgivning afprøvet i pilotområdet Hagens Møllebæk.
Drift og opdatering af www.dnmark.org med nyheder og fortløbende resultater. Arrangementer afholdt og
indlæg i dagspressen er publiceret. Deltagelse i konferencer med oplæg. Videre arbejde med vandforvaltning i samspil med alliancens medlemmer.
Feedback på nationale og lokale løsningsscenarier samt post.doc- og ph.d.-studier igennem projektmøder.
Projektmøder og afrapportering samt afholdelse af de sidste lokale workshops.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
dNmark-alliancen har mange berøringsflader i forhold til den intelligente udnyttelse af kvælstof. Hvis man
tager udgangspunkt i den føromtalte lokale dialog og tilknyttede Landskabsmodel, så vil landmænd og evt.
rådgiverne få bedre overblik over, 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.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
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 65. TReNDS – Nitrats transportveje
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det er formålet at udvikle nye innovative metoder og redskaber til a) at kortlægge dræn og kvantificere deres betydning for transport af nitrat, b) at afprøve nye sensorteknologier til kortlægning af nitrat c) at udvikle
sonde til måling af redoxforhold i undergrunden d) at integrere modellering af drændynamik, processer i
lavbundsjorde og nitratreduktion i grundvandszonen e) at udvikle nye forvaltningsprincipper for en fremtidig
regulering
SEGES er ansvarlig for pkt. ”e” i det samlede projekt.
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Projektets aktiviteter:
GEUS er projektleder på hele projektet og SEGES på wp5.
WP1 Drains:
Teste metoder til at finde dræn
WP2 Riparian lowlands:
Beskrive nitrats strømningsveje gennem lavbund/ådals jorde
WP3 Redox interface:
Udvikle sonde der mere billigt kan medvirke til at finde redoxfronten i undergrunden
WP4 Integrated modelling:
Bedre modeller af nitrats strømningsveje
WP5 Emissionsbaseret regulering (SEGES ansvarlig for wp5):
Der vil i denne arbejdspakke blive udviklet forvaltningsprincipper som tager udgangspunkt i en mere målrettet tilgang som inkluderer egen måling.
I 2016 er der sket følgende aktiviteter:
- søgning efter håndholdte nitratmålesystemer
- indkøb af 4 forskellige nitratmålesystemer
- Laboratorietest af de 4 systemer
- Udvælgelse af 2 systemer og felttest med brugere (konsulenter og landmænd)
- Undersøgelse muligheder for app. til mobil til at logge målinger
- Workshop for landmænd i oplandet til Norsminde Fjord omhandlende forvaltningsprincipper. I samarbejde
med Norsminde Fjords Oplandsråd og projektet SOILS2SEA
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
- 2 artikler udgivet på landbrugsinfo
Uddybning resultater/leverencer
- Markedssøgning efter relevante nitratmålere
- Udvælgelse af 4 relevante målesystemer
- Laboratorietest af 4 relevante målesystemer
- Felttest med brugere af 4 relevante målesystemer
- Udvælgelse af 2 egnede håndholdte nitrat målere
- Udgivelse af 2 artikler på LandbrugsInfo vedr. test og målere
- Udgivelse af virkemiddelkatalog (medvirken sammen med andet promille projekt)
- Workshop for landmænd i oplandet til Norsminde Fjord omhandlende forvaltningsprincipper. I samarbejde
med Norsminde Fjords Oplandsråd og projektet SOILS2SEA
- 2 workshop internt i TReNDS
- Opstart af artikel til "Vand og Jord"
Brugerrettede effekter:
- Forbedrede rammevilkår idet målrettethed øges hvad angår nitratreduktion
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Uddybning brugerrettede effekter
Rammevilkår vil forbedres med målrettethed fordi den samlede kvælstofreduktionsindsats vil blive mindre.
Øget målrettethed hvad angår at reducere nitrat til kystvande vil betyde at man sætter ind hvor tabet af
nitrat til vandmiljøet er størst i modsætning til en indsats som er fordelt ligeligt overalt. Dette vil alt andet lige
føre til en mere omkostningseffektiv forvaltning og dermed sikre de bedste rammevilkår for danske landmænd.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Med en øget målrettethed vil man kunne reducere nitrat og fosfor yderligere med samme indsats. Det vil
endvidere give mulighed for at fastholde høj produktivitet på et konkurenceniveau
Note 66. 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 arbejdspakke 4.
AP 4. Demonstration af rækkedyrkningssystemer
Der blev i 2015 gennemført en spørgeundersøgelse blandt økologiske landmænd. I 2016 blev det forsøgt at
indsamle yderlige svar og resultaterne vil blive formidlet.
Undersøgelse af effekten af radrensning hos økologiske landmænd er gennemført i seks marker. Resultaterne er opgjort og formidlet. I én mark var udbytterne af uforklarlige grunde ekstremt lavt, hvorfor denne
mark ikke er medtaget i resultatopgørelsen.
Der er gennemført tre forsøg med såning af efterafgrøder og målt eftervirkning af efterafgrøder i to forsøg,
hvor der var efterafgrøder i 2015. Resultaterne af forsøgene er formidlet.
Der er arbejdet videre med teknikken til fjernelse af stub efter høst hos to landmænd.
Der er afholdt markvanding på AU Flakkebjerg for at formidle projektindsatsen med radrensning på forskellige rækkeafstande.
Der er afholdt markvanding på Barritskov, hvor radrensning af stub blev demonstreret og der var fremvisning af efterafgrødeforsøg.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
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Uddybning resultater/leverencer
Der bliver i projektet produceret ny viden på videnskabeligt niveau og i praksis om anvendelse af rækkedyrkning og dyrkning af efterafgrøder i rækkedyrkningssystemer. Det er en del af AP 4 at formidle viden fra
hele projektet.
Øgede udbytter og et mere robust dyrkningssystem vil forbedre ressource- udnyttelsen i økologisk planteavl.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
En forbedret udnyttelse af ressourcer sikres ved et mere stabilt dyrkningssystem, som giver mulighed for at
integrere ukrudtsbekæmpelse og effektive efterafgrøder.
Den meget direkte sammenhæng i projektet mellem forskning, rådgivning og landmænd giver en øget adgang til relevant viden samtidig med at forskernes forståelse for praktiske udfordringer skærpes.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Forbedret konkurrenceevne for den økologiske produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Forbedrede udbytter vil medføre en øget fjernelse af næringsstoffer med afgrøden. En sikker etablering af
efterafgrøder, hvor der samtidig kan foretages ukrudtsbekæmpelse vil medføre en lavere risiko for udvaskning.
Øgede og stabile udbytter i økologisk planteavl er nødvendigt, for at kunne fastholde den nuværende produktion og gøre omlægning økonomisk attraktivt. Økologi fungerer på markedsvilkår og det er i samfundets
interesse at forbrugernes efterspørgsel efter økologiske varer kan efterkommes. En forudsætning for dette
er, at den økologiske planteproduktion er konkurrencedygtig med den konventionelle. Dette skal sikres
gennem optimering af den økologiske dyrkning.
Note 67. Dyrkning og høst af pil og poppel
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt var dels at opgøre og formidle effekten af at gødske pil. Desuden skulle udbytteforskellene ved valg af forskellige sorter af pil vurderes. Endeligt var det også en del af formålet at foretage en sammenligning af pil, poppel og rødel med hensyn til biomasseudbytter samt forekomst af sygdomme og skadedyr.
Projektets aktiviteter:
Gødskning af energipil: Der er gennemført forsøg med pil for at vise effekten på biomasseudbyttet ved forskellige gødskningsstrategier. På baggrund af resultaterne er foretaget beregninger af driftsøkonomien ved
de forskellige gødskningsstrategier.
Sorter af energipil: Udbytteresultater fra forsøg med forskellige sorter af energipil er opgjort og formidlet.
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Artsforsøg med pil, poppel og rødel: Udbytteresultater fra forsøg med pil, poppel og rødel er opgjort og
formidlet.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Resultaterne fra forsøget med gødskning af pil inklusiv økonomisk vurdering er formidlet i ”Oversigt over
Landsforsøgene 2016” og på projekthjemmesiden.
Resultaterne fra forsøget med måling af udbytte af forskellige sorter af pil samt forsøget med sammenligning af udbyttet ved dyrkning af pil, poppel og rødel er præsenteret i ”Oversigt over Landsforsøgene 2016”
og på projektets hjemmeside.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
- Andet
- Højere udbytter ved dyrkning af energiafgrøder
Uddybning brugerrettede effekter
Den viden som projektet har givet om forskelle i udbytte ved forskellige arter, sorter og gødskningsstrategier gør primærproducenten i stand til at vælge mere produktive arter/sorter, ved etablering på nye arealer.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Hvis arealet med flerårige energiafgrøder udvides, vil der opnås en reduktion i udledningen af kvælstof
sammenlignet med enårige afgrøder som korn og majs.
Desuden vil energiafgrøderne bidrage med biomasse, som kan erstatte fossile brændsler, hvilket fører til en
reduktion i udledningen af CO2. Endelig vil produktion af energiafgrøderne udgøre en ny produktionsform
for landbruget.
Note 68. BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at undersøge, hvordan intelligente randzoner (IBZ'er) kan blive et virkemiddel til reduktion af næringsstoffer. Samtidig ses på muligheder for at randzoner kan bidrage med biomasse til energi,
foder og øget biodiversitet.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Næringsstoffjernelse, biomasseproduktion og fosfortilbageholdelse i forskellige randzonetyper.Effekt
på næringsstoffjernelse og biogaspotentiale via biomassehøst i randzone er undersøgt af universitet og
SEGES har fulgt indsatserne med henblik på at bidrage til at vurdere, formidle og anvende resultaterne.
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AP 2: Rummelig karakteristik af udvikling i biodiversitet i randzoner og betydning for økologisk status i
vandløb.
Der er gennemført en række observationer og tests af udvikling i plantesamfund i randzoner i de to demonstrationsområder i Syd- og Vestjylland. SEGES har fulgt indsatserne i de to pilotområder og har vurderet og
formidlet resultaterne bl.a. via projektets hjemmeside og nyhedsbrev. Projektets ph.d. studerende har i år
gennemført spændende forsøg om bl.a. plantesammensætningen i bufferzoner, som også er formidlet.
AP 3: Modelberegning af sediment og næringsstoffer i randzoner fra overfladisk afstrømning
Det er undersøgt, hvad effektiviteten af forskellige typer randzoner er for sediment- og fosforretention.SEGES har fulgt undersøgelserne i de to demonstrationsområder, og har brugt den genererede viden, til
at drøfte med lokale interessenter, hvorvidt modelresultater kan bidrage til identificere erosionstruede produktionsarealer, og hvordan bl.a. intelligente bufferzoner, kan være et værktøj til at minimere den risiko.
AP 4: Optimering af randzoner for omsætning og tilbageholdelse af fosfor
Der etableres 3 fuldskala konstruerede randzoner (IBZ'er), 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. SEGES har fulgt med i, om konstruktionerne af IBZ'er virker efter hensigten og har bidraget med løbende til forslag til justeringer. I 2016 er de
første måleresultater på næringsstoftilbageholdelse løbet ind, og SEGES har lagt vægt på formidling af
disse resultater via hjemmeside, Følgegruppemøde og ny folder om BufferTech.
AP 5: Planlægningsværktøj, opskalering og omkostningseffektivitet
Det udarbejdede spørgeskema dannede grundlag for en række scenarier om forskellige funktioner af randzoner, og implicit den samfundsøkonomiske værdi heraf. SEGES er kommet med indspil til scenarierne.
AP 6: Projektledelse og publicering
SEGES har koordineret indsatserne i projektet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Det er sket igennem afholdelse af projektmøder og publiceringer via Følgegruppemøde, projektets hjemmeside og nyhedsbreve. Ligeledes er der, i tæt samarbejde med Vestjysk Landbrugforening, udarbejdet en dronevideo med
speak fra den intelligente bufferzone i Spjald. En ny folder om BufferTech er også udarbejdet i denne arbejdspakke, på både engelsk og dansk. I denne arbejdspakke har SEGES drøftet, hvordan projektets resultater vedr. intelligente randzoner kan opskaleres. Projektet er også afrapporteret.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har indsamlet viden om, hvordan en intelligent randzone (IBZ'er) skal konstrueres, placeres samt
hvilke effekter der kan opnås i forhold reduktion af næringsstoffer. Dette er opnået via etablering af 2 IBZ'er,
som der siden ultimo 2014 har været målt på. Resultaterne er nu offentliggjort og disse er så lovende, at
man fra statslig side har valgt at give støtte til yderligere tests med henblik på at få IBZ'er godkendt, som et
virkemiddel i regi af den målrettede regulering.
SEGES har med en tilknyttet specialestuderende undersøgt, hvordan GIS kan anvendes som dialogværktøj
med landmænd til placering af intelligente bufferzone.
Kommunikationsmæssigt har vi leveret nyhedsbreve, udviklet og vedligeholdt hjemmeside, koordineret
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projekt- og Følgegruppemøder med aktører fra lokal og national side, udarbejdet dronevideo og folder om
projektet med resultater.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Bliver virkemidlet IBZ'er godkendt, kan primærproducenten få et ekstra virkemiddel på listen, som kan bringes i anvendelse i stedet for evt. tiltag på produktionsarealerne. Dette kan få en positiv effekt på bundlinjen,
hvis det betyder, at primærproducenten eksempelvis undgår pligtige efterafgrøder. Med projektet bliver det i
øvrigt vist, hvor det bedst kan betale sig at etablere en IBZ'er. Herudover vil projektets øvrige opnåede viden kunne give primærproducenten viden, der kan forbedre hans management af randzonerne. Dermed
han kan opnå en forbedret management af næringsstofudledningen og højere biodiversitet på bedriften.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Når primærproducenten etablerer en IBZ'er, opnås der et bedre miljøregnskab, fordi udledningen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof primært) reduceres uden, at produktionen berøres. Udover de primære effekter, forventes det også skabe et bedre omdømme for landbrugserhvervet, at der etableres såvel IBZ'er
som forskelige former for bufferzoner, idet disse vil være med til at give et mere grønt image. Tiltagene vil
kunne foretages udenfor dyrkningsfladen, hvorved muligheden for optimal produktion på dyrkningsfladen
øges. Som tidligere nævnt, kan overstående være med til at give primærproducenten en bedre bundlinje,
som igen kan være med til at skabe eller bibeholde arbejdspladser.
Note 69. FREJ - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er 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 forhandling af såsæd til den økologiske landmand og videre til forbrugeren.
Projektets aktiviteter:
Fonden har medfinansieret AP 1, 2, 3 og 4.
AP 1) Projektledelse, kommunikation og formidling
Der er afholdt to styregruppemøder. Det ene i kombination med følgegruppemøde tæt på projektets afslutning, hvor fokus var på vurdering og fremadrettet implementering af projektets resultater.
Der er afholdt markvandinger på to af forsøgslokaliteterne i samarbejde med den lokale økologirådgivning.
Resultaterne er formidlet i Oversigt over Landsforsøg 2016 og på kontaktmøde mellem forædlere og SEGES.
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AP 2) Screening af endnu ikke kommercielt modnede sorter under økologiske dyrkningsforhold.
Der er gennemført ét screeningsforsøg i vårbyg med 21 forsøgsled, hvoraf 18 var nye krydsninger fra forædlingsprogrammerne og ét screeningsforsøg i vårhvede med 20 led hvor 16 var nye krydsninger fra forædlingsprogrammerne.
AP 3) Økologiske sortsforsøg ved SEGES - forbedret afprøvning af vårsæd.
I de økologiske vårbygsortsforsøg er der arbejdet videre med fotomåling af sorternes tidlige forårsvækst.
Fokus har været på øget sikkerhed i forhold til at beskrive den genetiske variation, og at gøre selve fotograferingen mere operationel ved at anvende droner i stedet for foto taget fra jorden.
AP 4) Nyt forædlingsmål - sundhed
Resultaterne af analyser for sundhedsfremmede stoffer i havre og vinterrug er blevet formidlet via artikler.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Gennem arbejdet med metoder til beskrivelse af sorternes ukrudtskonkurrenceevne er der udvalgt en metode, som det arbejdes videre med at rationalisere så den på sigt kan implementeres både i økologiske og
konventionelle sortsforsøg.
Screeningerne har vist, at det nye sortsmateriale indeholder de egenskaber der er forædlet imod, men
sammenholdt med forsøg under konventionelle forhold er de optimale sorter ikke nået.
Analyserne af sundhedsfremmende stoffer viser, at der er sortsforskelle indenfor havre og vinterrug.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Sorter der passer bedre til den økologiske produktion vil udnytte ressourcerne bedre og være mere stabile i
udbytte.
Viden om sortsvalg sikres gennem en forbedret sortsafprøvning. Formidling af sortsegenskaber som har
betydning for den økologiske produktion forbedres via nye parametre i sortsforsøgene.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af fosfor
- Anden
- Bedre økonomi for økologiske landmænd
- De økologiske landmænd vil gennem øgede udbytter kunne opnå en forbedring af det økonomiske resultat. Ikke blot i den vårbyg/vårhvede som har en forbedret ukrudtskonkurrenceevne, men også fordi der vil
ske en mindre opformering af ukrudt i sædskiftet som helhed. Effekten af øget ukrudtskonkurrenceevne vil
naturligvis være størst hvor der er et højt ukrudtstryk af vanskelige arter.
Øgede udbytter ved samme næringsstoftilførsel vil medføre en øget bortførsel af næringsstoffer.
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Uddybning samfundsrettede effekter
De økologiske landmænd vil gennem øgede udbytter kunne opnå en forbedring af det økonomiske resultat.
Ikke blot i den vårbyg/vårhvede som har en forbedret ukrudtskonkurrenceevne, men også fordi der vil ske
en mindre opformering af ukrudt i sædskiftet som helhed. Effekten af øget ukrudtskonkurrenceevne vil naturligvis være størst hvor der er et højt ukrudtstryk af vanskelige arter.
Øgede udbytter ved samme næringsstoftilførsel vil medføre en øget bortførsel af næringsstoffer.
Note 70. Screening af værbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet adresserer to aktuelle udfordringer i økologisk planteavl: ukrudtstryk og ustabile udbytter. Det er
projektets hovedformål at udvikle og demonstrere det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og
stabilt højtydende sortsblandinger af vårbyg til økologisk foderdyrkning.
Projektets aktiviteter:
SEGES arbejder i projektets AP2: Screening af sortsblandinger:
Der er afprøvet 5 sortsblandinger sammen med de enkeltsorter, der indgik i blandingerne i de økologiske
sortsforsøg. Forsøgene var placeret på fire lokaliteter hos økologiske landmænd (Lolland, Sjælland, Sydjylland og Vestjylland).
Der er udviklet metoder til registrering og datahåndtering af sortsspecifikke egenskaber i blandinger med
registreringer på et stort antal enkeltplanter, for at afspejle diversiteten i blandingerne. Der er gennemført
en række registreringer af morfologisk og dyrkningsmæssig karakter, herunder fotoanalyser der kan sige
noget om ukrudtskonkurrenceevnen, og der er taget planteklip til biomassebestemmelse af byg og ukrudt,
samt til bestemmelse af næringsstofoptag.
Forsøgene er fremvist ved tre markvandringer.
SEGES arbejder derudover i projektets AP3: Udvikling af retningslinjer for sortsblanding:
Resultater fra forsøgene er blevet analyseret, og der er gennem disse resultater givet indspil til udvikling af
en vejledning til sammensætning af nye sortsblandinger.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Andet
- Forsøg, Oversigt over landsforsøg, markvandringer
Uddybning resultater/leverencer
Sortsafprøvning er gennemført, resultater er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2016 og forsøgsmarker er fremvist ved markvandringer.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Andet
- Udbyttefremgang og stabilitet
Uddybning brugerrettede effekter
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Sortsblandinger vil kunne bidrage til en udbyttefremgang, fordi sorterne i blandingen komplementerer hinanden og til dels pga. en forbedret ukrudtskonkurrenceevne og en øget udbyttestabilitet mellem år og lokaliteter. Der vil desuden kunne opnås en økonomisk fordel pga. lavere omkostninger til tørring i forbindelse
med høst. Der forventes en udbyttefremgang på op til 10 pct. når øget konkurrenceevne og udbyttestabilitet
medregnes.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Øgede udbytter giver en økonomisk forbedring i erhvervet, og konkurrenceevnen forbedres. Samtidig betyder de øgede udbytter, at mere N fjernes gennem de høstede kerner, og færre næringsstoffer bliver tabt til
ukrudt og gennem udvaskning. Når der kan høstes højere og mere stabile udbytter uden at tilføre ekstra
gødning, kan der opnås en reduktion i brændstofforbrug pr. produceret enhed og dermed en mindsket udledning af drivhusgasser.
Note 71. Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at:
- Reducere dødeligheden, øge antallet af 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 seks arbejdspakker, hvoraf AP 1, 2 og 3 indeholder forskning. SEGES Økologi Innovation er AP leder i arbejdspakke 5 og indgår som partner i de øvrige arbejdspakker.

AP. 1.
Risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til so og pattegrise identificeres i 10 økologiske besætninger
Analysen vedr. stor kuldstørrelse, faring i sommermåneder, magre/fede og ældre/yngre søer er påbegyndt.
AP. 2.
Betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål, specifikt rettet mod fødsel af færre og mere
robuste grise undersøges.
Der er gennemført et større simuleringsarbejde med 4 modeller:
1)Økologisk avlsplan og udvælgelse af orner i egen besætning. 2)Samme med 20% information om genomisk selektion. 3) Samme med 100% information om genomisk selektion. 4) Orner udvælges fra et økologisk avlsmål, men ud fra det konventionelle avlssystem.
AP.3.
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.
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Dataindsamling er i gang.
AP.4.
Etablering af demonstration på gårde, hvor best management practice implementeres, dette sker i 2017.

AP. 5.
Formidling. Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.
Der er afholdt demonstrationsdag og workshop. Derudover er der formidlet gennem artikler.
AP. 6. Projektledelse.
Programmer for arrangementerne i 2016:
Demonstrationsdag den 9.maj

Rundtur i farefolde for at se:
• Test af forskellige hytter til både enkeltsøer og flere søer
• Forsøg vedr. faringsforløb og pattegrisedødelighed – klima, videooptagelser.
• Foreløbige erfaringer fra VIPiglets projektet vedr. hytteklima og faringsforløb
• Scoring af hytter
• Diskussion vedr. hytter og –klima
• Risikofaktorer for dødelighed hos økologiske pattegrise
• Diskussion vedr. pattegriseoverlevelse og management
• Opsamling og konklusion.
Workshop/netværksdag d. 21.november
• Præsentation af resultater fra VIPiglet, produktionsdata
• Præsentation af resultater fra VIPiglet, simuleringsarbejde ang. avlsmål
• Introduktion til projektet ”Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl”
• Sådan gør Norge
• Forslag til det fremtidige arbejde
• Debat i plenum
• Opsamling og aftaler
Konferencer:
“ Increase sustainability of organic pig production with more vital piglets, Sarah-Lina Aa.Schild. Eurosafe,
Portugal.
“Behaviour of organic lactating sows given access to poplar threes”, Sarah-Lina Aa.Schild. Poster ISAE
Edinburgh.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Uddybning resultater/leverencer
I 2016 har resultaterne omfattet følgende:
Afholdt demonstrationsdag og workshop. Derudover blev projektet vist frem d. 18. september i forbindelse
med ”Åbent Landbrug”. Seks artikler.
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Der er lagt mange kræfter i at opnå synergi til det parallelle projekt ”Styrket beslutningsgrundlag og
dyrevelfærd i økologisk svineavl”. Det er lykkedes i kraft af at dyrene er lokaliseret på AUs ”Øko platform” i
Foulum fremfor i 3 forskellige praktiske besætninger. Det er med til at øge datasikkerheden,
da det giver nemmere adgang til at udføre observationer. Workshoppen d. 21.11. blev koblet sammen med
et netværksmøde, hvor der blev gjort status og aftalt indhold i fremtidige avlsarbejder.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Jo mere robuste grise jo bedre dyrevelfærd og lavere sygdomsforekomst. Dette vil øge indtjeningen for
producenten.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Jo lavere dødelighed og jo sundere grise jo bedre image kan erhvervet og frilandsproduktionen opnå i samfundet som helhed.
Note 72. OrganoFinery - Økologisk vækst med bioraffineret økologisk proteinfoder, gødning og
energi
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at afdække mulighederne for at fremme økologisk jordbrug gennem bedre forsyning
med proteinfoder udvundet fra økologisk kløver og kløvergræs. Projektet afprøver og udvikler en bioraffineringsteknik, hvor protein udvindes fra bladsaft fra pressede kløverplanter, hvor proteinet fældes ved hjælp
af fermentering med mælkesyrebakterier. Presseresten anvendes til biogasfremstilling, og på den måde
bliver udbyttet økologisk protein, gødning og vedvarende energi.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2016:
(WP1) Videreføre dyrknings- og markforsøg med udvalgte grøntafgrøder i økologisk dyrkning
a.Afprøvning af høsttidspunkter i relation til kvalitet og økonomi.
*Gennemføres af Københavns Universitet. SEGES har givet feedback på forsøgsopgøreler og præsentation til Plantekongres.
b.Forskellige gødningsstrategier med henblik på at få den største og bedste proteinhøst.
*Gennemføres af Københavns Universitet. SEGES har givet feedback på forsøgsopgøreler og præsentation til Plantekongres.
c.Afprøvning af svovlrig gødning for at øge indholdet af svovlholdige aminosyrer.
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*Gennemføres af Københavns Universitet. SEGES har givet feedback på forsøgsopgøreler og præsentation til Plantekongres.
d.Markforsøg på økologiske bedrifter med afprøvning af udlægsmetoder, proteinafgrøder og høsttidspunkter.
* SEGES har i samarbejde med Teknologisk Institut gennemført markforsøg på to økologiske bedrifter (andet år)og har rapporteret resultaterne i Oversigt over Landsforsøgene.
e.Gødningsværdi af afgassede rester fra bioraffinerede afgrøder
*Gennemføres af Københavns Universitet.
(WP2) Bioraffineringsteknik og foderværdi
a.Opgørelse af bioraffineringsforsøg og rapportering.
* SEGES har medvirket til at planlægge og gennemføre et stort anlagt forsøg med bioraffinering af ca. 400
tons kløvergræs.
b.Teoretisk vurdering af proteinets foderværdi til svin.
* Aarhus Universitet har gennemført fodringsforsøg med grise. Forsøget anvendte foder fra forsøget i a).
Når resultaterne foreligger, vil SEGES udarbejde anbefalinger vedr. græsproteins anvendelse til svinefoder.
c.Opgørelse og rapportering af forsøg med foderværdi af bladgrøntprotein til fjerkræ.
* Aarhus Universitet har startet fodringsforsøg med græsprotein fra forsøget i a). SEGES har medvirket i
formuleringen af forsøgsfoderets sammensætning og vil medvirke i vurderingen af resultaterne ligesom I b).
d. Analyse og vurdering af værdistoffer ud over protein, der vil kunne udvindes fra bladsaften.
* Gennemføres af Aalborg Universitet. SEGES har medvirket i søgningen efter relevante værdistoffer.
(WP3) Biogas-metoder
a. Næringsstofindhold i forskellige restfraktioner.
* Gennemført af Aalborg Universitet.
b. Opgørelse og rapportering af gaspotentiale af presserest og restsaft fra proteinudvindingen.
* Gennemføres af Aalborg Universitet.
c. Modelbeskrivelser af bedste udnyttelse af reststoffer til biogasproduktion.
* Gennemføres af Aalborg Universitet.
(WP4) Udvikling af fjerkræfoder
a. Høst af økologisk kløver(/græs) til produktion af proteinråvare.
* Denne opgave blev inkluderet i WP2-a. Desværre opstod tekniske problemer i raffineringsprocessen,
hvorfor der ikke blev produceret nok græsprotein til fodringsforsøg i fjerkræbesætning. En alternative undersøgelse er sat i gang, der skal afklare, om proteinkoncentratet kan anvendes som pasta, således at
udgifter til tørring undgås.
b. Forsøgsproduktion af færdigfoder med høj andel bladprotein.
* Erstattet med alternativ undersøgelse jf. a)
c. Igangsætning af afprøvning af testfoder i økologisk fjerkræbesætning.
* Erstattet med alternativ undersøgelse jf. a)
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(WP5) Økonomi og markedsmuligheder
a. Markedsanalyse af økologiske fodermidler baseret på bioraffineret protein.
* Gennemføres af IFAU (Institute for Food Studies and Agricultural Development)
SEGES har givet input til økologi-relevante studieområder.
b. Beregning af økonomiscenarier til bestemmelse af værdien for landmænd og virksomheder.
* SEGES har i samarbejde med Københavns Universitet (IFRO)gennemregnet en række økonomiske modeller for produktionen af økologisk bioraffineret græsprotein.
(WP 6) Workshops og formidling
a. Midtvejsworkshop med landmænd og virksomheder.
* SEGES har i samarbejde med Agro Business Park planlagt og gennemført en midtvejsworkshop på Aarhus Universitet, Foulum i samarbejde med projektet MultiPlant.
b. Skriftlig formidling på internettet og i fagblade.
* SEGES har medvirket til flere artikler og præsentationer samt til fremstilling af videoklip om projektet og
metoden til fremstilling af græsprotein. Endelig har SEGES præsenteret production af græsprotein som en
mulig ny produktionsgren på Agromek 2016.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
Uddybning resultater/leverencer
* Midtvejsseminar (Innovationsworkshop)gennemført den 26. maj. *)
* Præsentationer og resultater fra innovationsworkshop lagt på projekthjemmesiden. *)
* Der er produceret græsprotein og græspulp til brug i fodringsforsøg *)
* Projektnotat om erfaringerne fra proteinproduktionen *)
* Fodringsforsøg med økologiske høner igangsat.*)
* Beregning af system-økonomi præsenteret på LandbrugsInfo. *)
* Markforsøg med græsmarksafgrøder afsluttet.*)
* Markvandring i forbindelse med markforsøg. *)
* Resultat af markfosøg rapporteret i Oversigt over Landsforsøg. *)
* Video af protein-produktionen til Facebook og hjemmeside.*)
*) Aktiviteter, som SEGES især har været involveret i.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre sædskifte/udbytter og bedre klimaprofil
Uddybning brugerrettede effekter
Ved fremstilling af proteinfoder fra kløvergræs til fjerkræ og svin 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.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Systemet vil kunne sikre den økologiske produktion af fjerkræ og svin, der er 100 % økologisk - det vil give
en konkurrencefordel.
Der opstår nye arbejdspladser til bioraffinering og til flere økologiske bedrifter.
Gennem biogasproduktion bidrages til mindre udledning af drivhusgasser / mere vedvarende energi.
Note 73. BioChain – Biogas værdikæder
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at videreudvikle biogasproduktionen i Danmark. Særlig fokus er på beregninger af omkostninger til høst, lagring, håndtering, transport og forbehandlingen i forbindelse med bioforgasning af forskellige
biomasser. Desuden regnes der på transport og slutværdi af den afgassede biomasse.
Projektets aktiviteter:
Oplysninger om produktionsomkostninger og metoder til nedbringning af disse blev indsamlet. Der blev
fulgt op på nye forbehandlingsmetoder. Omkostningerne til nye forbehandlinger og den potentielle fordel
ved forbehandlingen blev undersøgt. Transportomkostninger til gylle og afgasset biomasse blev lagt ind i
modelarbejdet. Et modul til beregning af biomassetilførsel til et anlæg gennem et årsforløb blev udbygget.
Der blev givet input til udviklingen af et GIS værktøj til kortlægning af tilgængelige biomasser for biogasproduktionen. Der blev givet input om produktions- og transportomkostninger til andre arbejdspakker.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Et notat blev udarbejdet med anbefalinger af høstmetoder, lagringsmuligheder og transport for hver af de
udvalgte afgrøder. En excelmodel til beregning af omkostningerne forbundet med fremskaffelse af de enkelte afgrøder (opdateres gennem hele projektperioden). En excelmodel til lagerdimensionering go lagerstyring af biomasse til biogas (udbygges gennem hele projektperioden). En excelmodel, der kan beregne den
forventede værdi af de enkelte afgrøder, afhængigt af den kvalitetsmæssige variation (delvis opnået, kvalitetsændringerne er svære at forudse og sætte på formel).
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Primærproducenterne får et bedre grundlag for at vurdere det produktionsøkonomiske potentiale i biogasproduktionen. Omkostninger og udbytte ved at investere i biogasanlæg eller ved at være leverandør til anlægget bliver tydeligere. Anvendelse af husdyrgødningen til biogasproduktion vil medføre en forbedret udnyttelse af næringsstofferne, når den afgassede gødning returneres til marken. Kvælstoffet i gødningen er
lettere at optage for planterne, og afgasset gylle lugter mindre end gylle.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet vil bidrage til udviklingen og udbygningen af biogasproduktionen i Danmark. Det vil blive mere
genemskueligt, hvordan der kan skabes en god økonomi i biogasproduktion fra restprodukter fra landbruget. Mere gylle og dybstrøelse vil blive anvendt i biogasproduktionen, hvilket vil mindske emissionen af
drivhusgasser ved opbevaring og udbringning af gødningen. Biogasproduktionen bidrager med en bæredygtig, vedvarende energy, som er uafhængig af vejrforhold. Det opsamler restprodukter og genanvender
næringsstoffer og energiindhold. Endelig vil udbygningen af biogassektoren øge antallet af arbejdspladser.
Anlæggene ligger ofte i landområder /landsdele med få arbejdspladser.
Note 74. FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebøn.
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er, 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 to arbejdspakker. Fonden har medfinansieret aktiviteterne i AP2.
AP 1. Forædling - nye sygdomsresistente hestebønnelinjer og -populationer til økologisk brug.
AP 2. Demonstration af hestebønnesorter til økologisk dyrkning.
Aktiviteter i 2016 i AP2
I foråret blev udvalgt 16 hestebønnesorter til forsøg. Det var hovedsageligt sorter som også var med i afprøvningen i 2015, da udvælgelseskriterierne er de samme. Sorterne er udvalgt efter forskellig genetisk
oprindelse, forskelle i tidlighed og indhold af stofferne tannin, vicin og convicin.
Der blev anlagt to forsøg. Et i Vestjylland og et på Sydsjælland. Der er gennemført registreringer og høst i
forsøgene, som også er blevet tilset fra SEGES.
Der har været afholdt markvandring i forsøget i Vestjylland. Resultater fra projektet er blevet præsenteret
ved en markvandring på Bornholm.
I samarbejde med Sejet og Nordic Seed er de samme sorter også sået i forsøg på deres lokaliteter og der
er blevet afholdt markvandring i forsøget hos Nordic Seed.
Resultaterne er blevet afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg 2016 og præsenteret for forædlerne på
kontaktmøde.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne
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Uddybning resultater/leverencer
Der er gennemført to markforsøg med 16 hestebønnesorter. Resultaterne er formidlet via Oversigt over
Landsforsøg 2016.
Brugerrettede effekter:
- Færre sygdomsforekomster
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Sorter med bedre resistens mod svampesygdomme vil medføre lavere sygdomsforekomst i afgrøden.
Højere udbytter som følge af godt sortsvalg vil øge udnyttelsen af de anvendte ressourcer.
Forsøg gennemført i regi af Økologiske Landsforsøg formidles hurtigt, og relevant viden kan anvendes af
landmændene i den kommende vækstsæson.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Højere udbytter ved bedre sortsvalg vil kunne minimere udvaskningen, da der vil blive fjernet mere kvælstof
med afgrøden.
Note 75. NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At forbedre effekterne af den mekaniske ukrudtsbekæmpelse af både et- og flerårigt ukrudt ved at designe
og udvikle nye mekaniske bekæmpelsesmoduler til såvel det konventionelle og økologiske jordbrug, som
herved får nytte af mere effektive redskabsløsninger.
Projektets aktiviteter:
SEGES-Økologi har udelukkende aktiviteter i AP3 - formidling og demonstration.
I 2016 har opgaven konkret gået ud på at formidle delresultater fra projektet på LandbrugsInfo og i fagtidsskrifter samt præsentere resultaterne på markvandringer og landmandsmøder og kongresser. Samt at sikre
optimalt udbytte af aktiviteterne ved at koordinere med aktiviteterne i to af de sideløbende projekter "OptiMek" og "Row-Crop".
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Leverancerne er formidling.
Der er formidlet viden om mekanisk ukrudtsbekæmpelse via projektet, på to markvandringer i 2016.
1. På Stenalt 16. juni 2016
2. På LMO's plantefaglige økodag den 7. maj 2016.
Offentliggørelse af film om teknologi i radrensning. I oversigten over Landsforsøg 2016 er der en længere
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artikel om effekterne af radrensning af korn, der er en del af dette projekts resultater.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Der er meget ny teknologi på markedet og det kan være en jungle at vælge den rette teknologi til en given
bedrift. For dyr mekanisering er en reel udfordring, da det er kostbart udstyr. Korrekt anvendelse af det
tilgængelige grej er en forudsætning. Hvilket kræver viden og indsigt.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Øgede udbytter på samme næringsstofinput giver lavere miljøbelastning, både som reducert næringsstoftab og som opbygning af C (kulstof) i jorden fra luftens CO2.
Note 76. INNO+ Future Cropping
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet Future Cropping har det overordnede formål, at det via ny teknologi og innovative løsninger skal
bidrage til at øge planteproduktionen pr. ha, samtidig med at belastningen af miljøet reduceres. Partnerskabet, som består af førende danske vidensinstitutioner og virksomheder på landbrugsområdet, 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.
Projektets aktiviteter:
Følgende aktiviteter er genbevilget og gennemført i 2016:
• Detailplanlægning af aktiviteter
• Deltagelse i forsøgs-/demoaktiviteter
SEGES medarbejdere har deltaget i arbejdsgruppernes (WP4, 5, 7 og 9) møder og planlægningsforløb,
samt deltaget i forsøgsaktiviteter sammen med øvrige partnere i Future Partnerskabet for dels at sikre den
landbrugsrelevante tilgang i projektet, dels at sikre, at nye landbrugsrelevante resultater inden for arbejdspakkerne vil blive formidlet til, og implementeret i, landbruget.
WP4. Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering: SEGES har deltaget i arbejdspakkemøder og givet
input til projektplanen.
WP5. Intelligent og bæredygtig gødskning: SEGES har deltaget i arbejdspakkemøderne i WP9 og givet
input til projektplanen Der er ligeledes gennemført et stribeforsøg i hver af de to demonstrationsmarker,
hvilket har inkluderet planlægning af gødskning, sensormålinger, høst og generelle registreringer i forsøgene gennem vækstsæsonen. Medarbejdere har deltaget i aktiviteterne i forsøget gennem vækstsæsonen,
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indsamlet og bearbejdet data fra forsøget samt afrapporteret resultaterne fra forsøgene i Oversigten over
Landsforsøgene 2016 (s. 214-218 i Oversigt over Landsforsøgene 2016) SEGES har ligeledes fungeret
som bindeled mellem forsøgsværterne, Yara og Aarhus Universitet.
WP7. Intelligent afgrødemonitering og planteværn: Her er gennemført deltagelse i de fælles projektmøder,og sikret landbrugsrelevant inspiration til forskerne på KU og AU i deres planlægning af kommende
aktiviteter. Deltaget i opstart af demoejendommene, herunder identificeret hvilke data der skulle hentes ind
fra demo-markerne. Der er kortlagt ukrudtsforekomster på demo-markerne og taget en række foto, samt
anvist herbicidløsninger markens ukrudtsbestand, Endeligt har der været ydet sparring til LMO's konsulenter og demo-værten mht. valg af ukrudtsløsninger både i 2016-forårssæsonen og i 2016-17.
WP9. Differentieret N-regulering og drænfilterteknologier: SEGES har deltaget i arbejdspakkemøderne i
WP9 og givet input til projektplanen. En anden del af aktiviteterne har været at koordinere og indsamle data
for demonstrationsmarkerne, som er de fælles ’værkstedsarealer’, hvor partnerskabets aktiviteter mødes,
og forsøg/demonstrationer gennemføres med henblik på at opnå store datamængder fra samme areal.
SEGES har stået for at uploade data til projektets hjemmeside, hvor en midlertidig adgang til data er blevet
opdateret gennem året, så partnere i projektet have mulighed for at anvende data fra demomarkerne. SEGES har været ansvarlig for at informere og involvere demonstrationsværter, konsulenter og forsøgsenhederne i aktiviteterne i projektet. Denne koordinering gennemføres som led i WP9, da differentieret regulering af bl.a. kvælstofgødning forventes at kunne bruge sensorstyret gradueret tildeling af N, som et fremtidigt virkemiddel. Kvælstofudledningen stiger først relativt meget, når der tilføres kvælstof udover afgrødens
behov, og derfor vil udvaskningen kunne reduceres, hvis kvælstoftilførslen kan afpasses efter behovet på
den enkelte position på marken. Der er gennemført stribeforsøg, hvorWP5 har undersøgt, om kvælstof kan
omfordeles indenfor marken ud fra afgrødemålinger med Yara N-sensor.
Projektets resultater/leverencer:
- Andet
- 1) Planlægning af aktiviteter i WP4, 5, 7 og 9. 2) Markforsøg.
Uddybning resultater/leverencer
1)For alle fire arbejdspakker (WP4, WP5, WP7 og WP9) er der i samarbejde med øvrige partnere udarbejdet en detaljeret projektplan og sikret den landbrugsfaglige relevans af samfundspartnerskabet Future
Cropping ved deltagelse i projektmøder samt arbejdspakkemøder.
2)SEGES har etableret to demonstrationsmarker på 20 ha hver beliggende i Jylland og på Sjælland.
3) SEGES har gennemført 2 stribeforsøg på arealerne, og efterfølgende indhentet og analyseret data fra
forsøgene Resultaterne er publiceret i Oversigt over Landsforsøgene 2016. s. 214-218.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
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.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Note 77. NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udvikle nye tekniske løsninger til at høste og så ålegræsfrø samt at anvende og teste de
udviklede løsninger i storskalaforsøg 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. SEGES's
primære rolle er således at være brobygger mellem Universiteter og Erhvervspartnere og sikre, at mål i
WP5 gennemføres, og at resultater kommunikeres til omverdenen via hjemmeside, aviser, seminarer mv.
De øvrige 5 arbejdspakker i projektet, som SEGES ikke ansøger om promille midler til, er:
WP 1: Frøhåndteringsteknikker, WP 2: Test ved lille skalaer, WP 3: Klimaeffekter, WP 4: Udvikling af modeller, WP 6: Cost-benefit-analyser
I WP 5 vil tekniske løsninger for storskala ålegræsrestaurering blive udviklet og testet af erhvervspartnere i
samarbejde med de videnskabelige partnere.
SEGES har koordineret indsats blandt involverede firmaer for følgende aktiviteter i 2016:
- Udvikling af kommerciel ålegræshøstmaskine
- Udvikling af ålegræsfrøsortering og opbevaring til kommerciel brug
- Udvikling af såteknikker til kommerciel brug
- Overvågning af ålegræsudvikling og tilhørende økosystemfunktioner
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Udvikling af nyt produkt
- Andet
- test af udviklede maskiner
Uddybning resultater/leverencer
Der blev foretaget frøhøst til spiringsforsøg og udsåning i felten i Limfjorden og Dalbybugt
Udsåning af frø forår og efterår 2016 ved Odense Fjord med 2. prototype såmaskine
Videreudvikling af 3. prototype frøsepareringsmaskine og potitiv test heraf
Formidling via Novagrass hjemmeside og LandbrugsInfo samt omtale i medier.
Brugerrettede effekter:
- Forbedrede rammevilkår, idet reduktionskrav kan mindskes
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Uddybning brugerrettede effekter
Hvis en fjord kan aktivt reetableres med ålegræs, vil nitratreduktionskravene blive mindre for det specifikke
opland, fordi udbredt ålegræs i en fjord, vil have en meget positiv virkning på fjordens tilstand, og vil kunne
filtrere og optage nærringsstoffer. Mindre nitratreduktionskrav for landmænd vil medvirke til forbedrede
produktionsrammer.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Forbedrede miljø forhold, forbedret co2 regnskab
Uddybning samfundsrettede effekter
Tætte ålegræsenge med høj biodiversitet giver vigtige økosystemtjenester og sikrer en god økologisk tilstand i kystnære økosystemer, herunder kulstofbinding, fiskeri, turisme og rekreation. Pålidelige skøn over
de økonomiske værdier af de fleste af disse tjenester er ikke eksisterende i dag.
Der sigtes efter at kvantificere de samfundsmæssige effekter, inden projektet afsluttes december 2017, når
også socioøkonomiske analyser fra projektet forelægger.
Note 78. Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle en 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:
Arbejdspakke 1: Forbedring af dyrkningssystemer i kløvergræs og majs.
I 1.1 til 1.4 er der gennemført markforsøg med forskellig fordeling af kvælstof igennem vækstperioden for at
undersøge hvilken kvælstofstrategi, der giver den højeste andel af bælgplanter og kvalitet samt udnyttelse
af kvælstof i to typer af kløvergræsblandinger. Der er udført markforsøg med beluftning af jorden i det øverste jordlag for at undersøge om beluftning og jordløsning kan forlænge græsarealets levetid. Der er gennemført markforsøg med tilførsel af svovl og med sengødskning med kvælstof for at fastlægge betydningen
for udbytte og proteinindhold.
I 1.4 og 1.5 er der gennemført markforsøg med såteknik til såning af kløvergræs for at finde den bedste
såteknik til etablering af kløver og græs, og der er gennemført en en Farmtest af typer af river til sammenrivning af kløvergræs under praktiske forhold for at undersøge rivers betydning for spild af blade, som har
den højeste foderværdi i kløvergræs samt risikoen for iblanding af sand.
I 1.7 er der udviklet et webbaseret værktøj til planlægning af slætstrategi gennem vækstsæsonen. Modellen
kan både bruges til planlægning inden vækstsæsonens begyndelse og derefter også i vækstsæsonen indtil
de to første slæt er udført.
1.8 til 1.12 er der gennemført markforsøg med dyrkningssystemer i majs og med forskellige strategier for
gødskning af majs for at kunne anvise dyrkningssystemer, som kan stabilisere udbytte og kvalitet i majs
med et mindre forbrug af arbejdskraft og brændstof, og som kan sikre en god udnyttelse af kvælstof og en
god etablering af efterafgrøde i majs. Der er målt udbytte, og kvaliteten er analyseret.
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I 1.13 og 1.14 er værktøjet ”Sortsvalg i majs” udvidet med et modul, som kan beregne majssorters økonomiske merværdi på den enkelte kvægbedrift på grundlag af den aktuelle fodring på bedriften og majssorternes udbytte og kvalitet. Beslutningsstøtteværktøjet er stillet til rådighed på internettet. De Klimabaserede
modeller for udvikling i tørstofprocenten i majs er videreudviklet.
Arbejdspakke 2: Forbedret udnyttelse af græs- og majsensilage.
I 2.1 er effekten af forskellige afgrøde- og managementforhold på densitet (kg tørstof/m3), gæringsprofil og
aerob stabilitet af majsensilage undersøgt i plansiloer i praksis.
I 2.2. er effekten af kemiske ensileringsmidler (natriumbenzoat og salt) på gæringsprofil og aerob stabilitet
af majsensilage undersøgt under forskellige afgrøde- og managementforhold i den øverste del af plansiloer
i praksis.
I 2.3. er på en række malkekvægbedrifter sammenlignet effekten af nye typer af ensileringsfolier på ensilagens kvalitet og aerobe stabilitet i majsensilage.
I 2.4. er igangsat undersøgelser af en ny metode til at opnå bedre struktur og kerneknusning i majsensilage
på malkekvægbedrifter, hvor majsensilage udgør en meget stor andel af grovfoderet. Der er udtaget og
analyseret friske prøver af majshelsæd ved høst og foretaget målinger af densitet ved udtagning af prøver
med blokskærer.
I 2.5 er den optimale fordøjelighed og bælgplanteandel af grovfoder undersøgt ud fra metaanalyser af produktionsdata.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Nye management strategier
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har leveret ny viden om dyrkningssystemer i kløvergræs og givet et grundlag for at finde den rette
strategi for fordeling af kvælstof gennem vækstperioden. De klimabaserede værktøjer til slætstrategi i kløvergræs, høst af majs og sortsvalg i majs er videreudviklet. Projektet har leveret ny viden omkring dyrkningssystemer i majs, så der kan opnås høje og stabile udbytter med et begrænset forbrug af hjælpestoffer.
Der er leveret ny viden til forbedring af metoder til at reducere tabet og forbedre kvaliteten og udnyttelsen af
græs- og majsensilage herunder større komprimering samt nye typer ensileringsmidler og -folier. Den optimale fordøjelighed af grovfoder er undersøgt ved metaanalyser, og en ny metode til at opnå bedre fysisk
struktur og kerneknusning i majsensilage er testet.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Enkle værktøjer, som kan kombinere store mængder klimadata og forsøgsdata, giver let adgang til relevant
viden og forbedrer management og økonomi i produktionen.
Giver en let adgang til relevant viden og beslutningsstøtte.
Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer som følge af ny viden og nye værktøjer øger og stabilise-
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rer udbyttet og forbedrer kvaliteten. Det understøtter en høj og stabil selvforsyning af protein og energi, som
kan forbedre og stabilisere økonomien i mælkeproduktionen.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
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 79. Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål 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:
Fra nøgletal til strategiimplementering
- Udvikling af metoder og værktøjer, der kan forbedre landmandens evne til at føre strategier ud i livet og
skabe et resultat på bundlinjen.
Forretningsudvikling i landbruget
- Udvikling af viden og metoder, som øger landmandens evne til bæredygtigt at proces- og produktinnovere.
Effektive ledelsesformer, Arbejdsmiljøledelse, Forandringsledelse i landbruget
- Afdækning og udvikling af ledelsesværktøjer, der matcher fremtidens krav til organisationsformer, kompetenceudvikling, forandringsledelse og arbejdsmiljø.
Projektets aktiviteter:
Fra nøgletal til strategiimplementering
I delprojektet er der i 2016 udført følgende aktiviteter:
- Modul 1 indeholder et værktøj, hvor landmandens nøgletal objektivt vurderes som indspil til strategiprocessen. Dette værktøj er blevet opdateret på baggrund af erfaringer fra 1. testfase.
- Modul 2 omhandler landmandens strategiske og ledelsesmæssige kompetencer. Der er udviklet 8 korte
vejledninger med tilhørende strategikort, som skal inspirere landmanden til at arbejde med forskellige strategiske emner som forretningsudvikling, rapportering, organisering, kompetenceudvikling, rekruttering, netværk og samarbejdspartnere, interessentanalyse samt omverden. Materialet skal anvendes ved forberedelse og under rådgivningsforløbet med henblik på at kompetenceudvikle landmanden.
- Der er foretaget en indledende udvikling af modul 3 omkring landmandens implementeringskompetencer.
Dette modul vil blive færdiggjort i 2017
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- Første delmodel vedrørende praksis for det individuelle strategimøde er færdigudviklet.
- Der er igangsat afprøvninger hos 10 landmænd af modul 1- og 2-værktøjerne, det individuelle strategimøde samt delmoduler indenfor interview og omverdensanalyse. Afprøvningerne foretages i form af en række
møder med landmanden, og de fortsætter derfor ind i 2017.
- Der er udviklet et ekstramodul omkring interview af centrale interessenter som input til situationsanalysen.
- Der er udviklet 1. udgave af et delmodul omkring omverdensanalysen, som er under afprøvning hos
landmænd.
Forretningsudvikling i landbruget
I delprojektet er der i 2016 udført følgende aktiviteter:
- Der er udarbejdet et notat om mulighederne for at anvende databaser, som baggrund for at analysere,
hvilke landmænd forretningsudvikling kan være relevant for.
- Der er gennemført test af værktøjer og praksisser hos landmænd, der ønskede at arbejde med innovation
og forretningsudvikling i landbruget. Efterfølgende er landmændene blevet interviewet. Aktiviteten er gennemført i samarbejde med en lokal rådgivningsvirksomhed.
- Der er udviklet to digitale værktøjskasser, som indeholder de praksisser og værktøjer, der er udviklet og
beskrevet på baggrund af projektets aktiviteter i 2016. Den ene værktøjskasse er opbygget efter den proces, der følges, når man arbejder med produktinnovation, den anden værktøjskasse følger processen for
procesinnovation. Begge værktøjskasser indeholder beskrivelser af praksisser, links til relevante værktøjer,
skabeloner og vejledninger målrettet landmænd og deres rådgivere.
- I samarbejde med to andre rådgivningsvirksomheder er der planlagt og gennemført forløb med anvendelse af materialet i de to værktøjskasser hos fem landmænd.
- De deltagende rådgivere har fået en introduktion til værktøjskasserne.
- Der er truffet aftale om afprøvning af materialet i værktøjskasserne hos yderligere tre landmænd primo
2017.
- Der er udarbejdet artikler og en podcast, hvor erfaringer med og praksisser omkring forretningsudvikling er
blevet formidlet.
Effektive ledelsesformer
I delprojektet er der i 2016 udført følgende aktiviteter:
- På baggrund af resultaterne fra analyser i 2015 er der udviklet praksis og værktøjer inden for tre ledelsesområder - strategisk ledelse, udviklingsdialoger og ledelsesprincipper.
- Der er gennemført test, evaluering og tilretning af ledelsesværktøjer og processer inden for ovenstående
tre ledelsesområder.
- Indenfor strategisk ledelse er der udviklet en række værktøjer, som hjælper landmanden til at afklare den
overordnede ledelse, der skal til for at realisere bedriftens forretningsstrategi. Værktøjer og proces er afprøvet af nye rådgivere og landmænd, der ikke tidligere har været involveret i aktiviteterne. Endvidere er der
formidlet i artikler samt på konferencer og kongresser.
- Der er udviklet et koncept for udviklingsdialoger, som hjælper landmanden med at gennemføre dialoger
på bedriften, når der skal praktiseres mere selvledelse, og ansvaret skal delegeres i organisationen. Konceptet indeholder processer for, hvordan man kan arbejde med udviklingsdialoger og anbefalinger til, hvad
man konkret kan gøre. Konceptet er testet af rådgivere ved en række landmænd, evalueret og justeret.
Herefter er det afprøvet ved nye rådgivere og landmænd.
- Der er udviklet en værktøjskasse med ledelsesprincipper. Principperne er baseret på nyeste forskning
indenfor ledelsesområdet og er målrettet landbrugsbedrifterne. Værktøjskassen er testet af rådgivere ved
en række landmænd, evalueret og justeret. Herefter er det afprøvet ved nye rådgivere og landmænd.
- Koncepter, processer og værktøjer er formidlet på konferencer og kongresser.
- Der er afholdt to temadage for rådgivere omkring de tre ledelsesområder.
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Arbejdsmiljøledelse
I delprojektet er der i 2016 udført følgende aktiviteter:
- På baggrund af evalueringen fra 2015 er spørgeskemaerne, der anvendes i forbindelse med opfølgningen
på bedrifterne, blevet justeret, og praksis er blevet tilrettet i form af yderligere opfølgning i afprøvningsfasen.
- Der er gennemført afprøvninger på tre nye bedrifter, resten af afprøvningerne foretages i 2017.
- Anvendelse af magneter, der viser forskellige arbejdssituationer på bedriften, på tavlemøder for de ansatte, er blevet demonstreret på Nordic Meeting, en konference for danske og internationale arbejdsmiljøeksperter, både ved indlæg, postersessions og bedriftsbesøg.
- Demonstration af anvendelse af magneter på tavlemøder er endvidere foretaget på erfamøde for arbejdsmiljøkonsulenter indenfor landbruget.
Forandringsledelse i landbruget
I delprojektet er der i 2016 udført følgende aktiviteter:
- I 2015 blev der gennemført forsøg på tre casebedrifter, der deltog i feltstudierne i fase 1. I 2016 blev afprøvningerne på de tre casebedrifter afsluttet og evalueret. På den baggrund blev de udviklede værktøjer
og metoder justeret. Der blev endvidere udarbejdet en drejebog omkring forandringsledelse.
- Der blev igangsat afprøvning af de justerede værktøjer, metoder mv. på seks nye bedrifter, herunder blev
der afholdt Kick off-workshop for rådgivere, der skulle deltage i afprøvningerne på bedrifterne. Efter afprøvningerne blev værktøjer, metoder mv. evalueret af både landmændene og rådgiverne.
- Forandringsledelsesværktøjer og praksis er formidlet på Kvægkongres og på erfagruppemøder for landmænd.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne
- Udvikling af nye koncepter, værktøjer og praksisser indenfor strategi, forretningsudvikling og ledelse
Uddybning resultater/leverencer
Der er opnået følgende leverancer i projektet:
Fra nøgletal til strategiimplementering
- Et kreditvurderingsværktøj, som bruges til at vurdere landmandens nøgletal på de individuelle strategimøder, samt en praksisbeskrivelse af, hvordan rådgiveren anvender kreditvurderingsværktøjet i strategiforløbet (Modul 1).
- 8 vejledninger og tilhørende strategikort med fokus på at afdække og udbygge landmandens kompetencer
indenfor virksomhedsledelse på strategisk plan Modul 2).
- Første model for praksis for individuelt strategimøde (delleverance)
- Delmodul omkring interview af interessenter som input til situationsanalysen (Modul 1)
- Første udgave af delmodul omkring omverdensanalysen (delleverance) (Modul 1).

Forretningsudvikling i landbruget
- En værktøjskasse, der indeholder praksisser, værktøjer, skabeloner og vejledninger til arbejdet med produktinnovation
- En værktøjskasse, der indeholder praksisser, værktøjer, skabeloner og vejledninger til arbejdet med procesinnovation
- Test og afprøvninger af værktøjer og praksis hos landmænd
- To artikler og en podcast om forretningsudvikling i landbruget.
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Effektive ledelsesformer:
- Analyse og rapport, der beskriver landmandens arbejde med ledelse i strategiprocesser
- Værktøjer til strategisk ledelse og handling indeholdende de tre ledelsesmodeller, ”Bedriftens udviklingstrin” ”Bedriftens diagnose” og ”Ledelseskultur på bedriften”.
- Koncept for udviklingsdialoger på bedriften baseret på forenklede coachingteknikker, dialogtemaer og
struktur.
- Værktøjskasse med ledelsesprincipper. Værktøjskassen indeholder spørgeskema, interviewguide, forslag
til proces og dialogmodel.
- Artikler til landmænd og rådgivere om de udviklede værktøjer og processer.
Arbejdsmiljøledelse
- Første udgave af praksis for tavlemøder er beskrevet.
Forandringsledelse i landbruget
- Drejebog omkring forandringsledelse, der indeholder værktøjer omkring feltstudie, selverkendelse, forandringsværktøjer og forankringsværktøjer. Denne drejebog kan både bruges til feltstudier i landbruget og til
gennemførelse af forandringsledelse på den enkelte bedrift.
- En podcast omkring forandringsledelse målrettet landmænd og rådgivere.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre strategiske beslutninger
Uddybning brugerrettede effekter
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.
Systematisering af viden og værktøjer i form af digitale værktøjskasser giver landmænd og rådgivere nem
adgang til viden og værktøjer, der kan benyttes, når der arbejdes med proces- og produktinnovation.
Når ledelse og management forbedres, og der optimeres på de daglige rutiner, så stiger trivslen blandt
medarbejderne samtidig med, at ressourcerne udnyttes mere optimalt.
Målrettet ledelsesfokus og konsekvent opfølgning kan endvidere reducere antallet af sygdomsforekomster i
besætningerne og øge dyrenes overlevelse ved hurtigere identifikation og afhjælpende indsats.
Der vil også ske færre arbejdsulykker på grund af en større viden om sikkerhed og mere fokus på risikovurdering.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
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 fast-
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holde medarbejderen på arbejdspladsen.
Note 80. Økonomi-, ressource- og risikostyring
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet 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. Dermed opnås
et bedre overblik over bedriftens udvikling og en mere effektiv bedriftsstyring, der sikrer en bedre indtjeningsevne og reducerer risikoen.
Projektets aktiviteter:
Projektet bestod oprindeligt af i alt 5 arbejdspakker. Arbejdspakke 1 blev afsluttet 31.12.2015 og fremgår
derfor ikke af nedenstående aktiviteter.
Følgende aktiviteter blev gennemført i 2016:
Arbejdspakke 2. Udvikling af rådgivningsmetoder og værktøjer til en sammenhængende produktions- og
økonomistyring:
2.1 Best Practice for sammenhængende produktions- og økonomirådgivning:
I 2015 blev effekten af sammenhængende produktions og økonomistyring samt den optimale proces beskrevet. På baggrund heraf er der i 2016 udviklet og afprøvet nye metoder til sammenhængende produktions- og økonomistyring. Der er udarbejdet en Best Practice, der beskriver en vejledning, som kan sikre en
sammenhængende produktions- og økonomirådgivning.
2.2 Best Practice for udarbejdelse af handlingsplaner:
I 2015 blev eksempler på forskellige former for handlingsplaner beskrevet og nuværende metoder afdækket. Med udgangspunkt heri er der i 2016 udviklet og afprøvet metoder for udarbejdelse af handlingsplaner.
Landmandens effekt af anvendelse af handlingsplaner er afdækket. På basis heraf er der udviklet en Best
Practice for udarbejdelse af handlingsplaner.
2.3 Best Practice for løbende opfølgning på handlingsplaner:
I 2016 er der afprøvet forskellige metoder for løbende opfølgning på handlingsplaner. På basis heraf er der
udarbejdet en Best Practice for løbende opfølgning på handlingsplaner.
2.5 Værktøj og praksis til budgettering og styring af kapacitetsomkostninger:
I 2016 er nuværende praksis indenfor budgettering og styring af kapacitetsomkostninger afdækket. Eksisterende metoder til budgettering og styring er afdækket og beskrevet. Der er udviklet forskellige prototyper på
mulige værktøjer og praksis, og dele af disse er afprøvet i praksis.
2.6 Praksis til risikovurdering ved budgettering:
Eksempler på nuværende praksis er afdækket. I arbejdspakken er der desuden udarbejdet en lang række
artikler om arbejdspakkens resultater.
Arbejdspakke 3. Udvikling af værktøj til styring af likviditet
3.1 Beskrivelse af kreditgivers forventninger til landmandens cash management:
De fire største pengeinstitutter er interviewet for afdækning af kreditgivers forventninger til landmandens
likviditetsstyring. På baggrund heraf er der udarbejdet et konkluderende notat, der beskriver disse forventninger. Der er desuden udarbejdet en række artikler om arbejdspakkens delresultater.
3.2 Best Practice for dialog med kreditgiver i forhold til cash management:
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Med udgangspunkt i viden erhvervet via interviews af pengeinstitutter, landmænd, rådgivere samt teori er
der udarbejdet et notat, der beskriver Best Practice for dialog med kreditgiver i forhold til cash management. Denne Best Practice er gennemgået og drøftet med de deltagende landmænd.
3.3 Praksis og værktøj til landmandens cash management:
I 2016 er en række landmænd samt rådgivere blevet interviewet med henblik på afdækning af eksisterende
metoder og eventuelle mangler i forhold til kreditgivers forventninger til landmandens cash management.
Desuden er de eksisterende værktøjer afdækket og analyseret i forhold til kreditgivers forventninger og
landmandens erfaringer med værktøjerne. På baggrund heraf er der udviklet et værktøj til landmandens
styring af cash flow. Sammen med værktøjet er der beskrevet en praksis for anvendelse heraf. Værktøjet
har været afprøvet i test af landmænd. Der er desuden udviklet en modelbeskrivelse for yderligere et værktøj, der er baseret på digitale data, og som er blevet kvalificeret af arbejdspakkens deltagende landmænd
og rådgivere. Med udgangspunkt i ovennævnte interviews, i det udviklede værktøj, samt i erhvervet teoretisk viden, er der udarbejdet et notat, der beskriver landmandens best practice for cash management.
Arbejdspakke 4 Opgørelse og styring af bedriftens beholdninger
4.1 Best Practice for levering af statusoplysninger
I samarbejde med landmænd og rådgivere er der indhentet en række informationer og ny viden om eksisterende praksis i forbindelse med levering og afstemning af statusoplysninger. Der er udviklet prototyper på
værktøjer, som kan anvendes af landmanden til levering af statusoplysninger. Prototyperne har været i
afprøvning hos landmænd og deres rådgivere.
4.2 Praksis og værktøj til landmandens løbende opgørelse af beholdninger og 4.3 Praksis og værktøj til
landmandens styring af beholdninger
I disse to delleverancer er der i samarbejde med landmænd og rådgivere indsamlet nuværende praksis for,
hvordan landmænd og deres rådgivere i dag opgør og styrer bedriftens forskellige beholdninger. Der er
præsenteret forskellige eksisterende metoder og værktøjer for landmænd og rådgivere med henblik på
afdækning af barrierer for brug samt med henblik på udvikling af ny praksis. De forskellige metoder og
værktøjer har været i test hos de medvirkende landmænd. Resultaterne af tests er indsamlet.
4.4 Praksis og værktøj til opgørelse af landmandens fremstillingsomkostninger for foder og beholdninger
Parallelt med ovenstående aktiviteter, er der hos landmændene indsamlet viden om, hvordan fremstillingsomkostninger opgøres. Der er indhentet viden hos de deltagende rådgivere om, hvilke barrierer der er for
opgørelse af fremstillingsomkostninger for foder og beholdninger.
4.5 Landmandens Best Practice for indkøbsstrategi for beholdninger
Efter indhentning af viden og nuværende praksis hos de deltagende landmænd og rådgivere, er der udviklet et udkast til Best Practice for indkøbsstrategi for beholdninger. Udkastet har været i test hos udvalgte
landmænd.
4.6 Rådgivers Best Practice for samarbejdet med landmanden om opgørelse og styring af beholdninger
Aktiviteterne i ovenstående leverancer har givet ny viden, som skal anvendes i denne delleverance i 2017.
Foruden ovenstående aktiviteter, er der udarbejdet og publiceret en lang række artikler som omhandler
lagerstyring. Der er desuden afholdt en række faglige indlæg for landmænd og rådgivere med fokus på
emnet lagerstyring.
Arbejdspakke 5 Udvikling af metoder til vurdering af bedriftens følsomhed og risici
5.1 Best Practice for budgetkalkulationer og budgetsimulering:
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I 2016 er der i samarbejde med landbrugets rådgivere udarbejdet en beskrivelse for en model for budgetkalkulationer. På baggrund heraf er der udviklet et værktøj med tilhørende Best Practice for kalkulationer i
forbindelse med budgetter. Der er påbegyndt arbejde med udvikling af afsnittet indeholdende best practice
for budgetsimulering.
I leverancen er der desuden foretaget en række afprøvninger i samarbejde med landbrugets rådgivere.
5.2 Praksis og værktøjer for identifikation af bedriftens kritiske faktorer og følsomheder
Tidligere identificerede kritiske faktorer og følsomheder er forsøgt kvalificeret i samarbejde med landmandens rådgivere. Resultatet har påvist et behov for yderligere strukturering af kritiske faktorer og deres følsomheder for bedriften. De eksisterende værktøjer til identifikation af kritiske faktorer er vurderet i forhold til
anvendelsen hos landmanden, og der er identificeret barrierer i de eksisterende værktøjer, som ny praksis
og værktøj skal kunne imødegå.
5.3 Praksis og værktøjer for beregning af investeringers marginalomkostninger
Forskellige mulige scenarier for beregning af investeringers marginalomkostninger er blevet undersøgt.
5.5. Best Practice, værktøjer og eksempler ved beslutninger af væsentlig karakter
Med udgangspunkt i empiri og teori er der udviklet en best practice samt værktøj. Værktøjet og best practice er demonstreret og afprøvet i samarbejde med landmand og rådgiver.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Der er i projektet udviklet en række Best Practices blandt andet indenfor sammenhængende produktionsog økonomistyring, udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner, landmandens dialog med kreditgiver
samt beslutninger i forbindelse med investeringer og budgetkalkulationer. Der er indhentet og dokumenteret
viden indenfor opgørelse og styring af bedriftens beholdninger. Der er desuden udviklet værktøjer til landmandens cash management samt et konkluderende notat vedrørende kreditgivers forventninger til landmandens cash management.
Uddybning resultater/leverencer
Der er udgivet en lang række artikler indenfor projektets emneområder:
• Sammenhængende produktions- og økonomistyring
• Budgettering og styring af kapacitetsomkostninger
• Likviditetsstyring
• Opgørelse og styring af bedriftens beholdninger
Udvalgte projektresultater er desuden blevet præsenteret via oplæg på faglige kongresser og via indlæg på
møder med landmænd og rådgivere.
Der er udviklet:
• Et værktøj og en praksis til landmandens cash management
• Et konkluderende notat, der beskriver kreditgivers forventninger til landmandens cash management
• En tilhørende Best Practice for landmandens dialog med kreditgiver.
• Et værktøj og Best Practice til budgetkalkulationer.
• En Best Practice for sammenhængende produktions- og økonomistyring, samt Best Practices for udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplaner.
Desuden er der bl.a. via samarbejde med landmænd og disses rådgivere indhentet en stor mængde dokumenteret viden om lagerstyring samt landmandens krav til fremtidig praksis og værktøjer indenfor opgørel-
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se og styring af beholdninger.
Der er udviklet et udkast på Best Practice for indkøbsstrategi for beholdninger.
I projektforløbet er der desuden indhentet en stor mængde viden om landmandens nuværende praksis ved
budgettering og styring af kapacitetsomkostninger samt deres forventninger og behov i relation til ny praksis
for budgettering og styring af kapacitetsomkostninger.
Der er desuden indhentet viden om rådgivers anvendelse af metoder og værktøjer i relation til afdækning af
bedriftens kritiske faktorer samt anvendelse af følsomhedsberegninger.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
De primære gevinster for landmanden består i, at en bedre forståelse for sammenhængene mellem indsatserne i de forskellige driftsgrene og effekten heraf på driftsøkonomien skaber en ny adfærd, som eksempelvis udnytter de tilgængelige kapacitetsfaktorer bedre. Det gælder f.eks. en bedre udnyttelse af jorden i
forhold til staldens behov for foder. Det gælder en bedre foderudnyttelse. Og det gælder f.eks. en bedre
udnyttelse af den tilgængelige likviditet.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet har især haft fokus på, at belyse effekterne af en helhedsorienteret styring af bedriftens indsatser
samt værdien af viden om bedriftens overordnede status. Formålet med dette har været at skabe det overblik for landmanden, som er nødvendigt for at kunne træffe de mest økonomisk fordelagtige, og mindst
risikofyldte, beslutninger på et oplyst grundlag.
Ved anvendelse af projektets værktøjer og metoder vil landmandens beslutningsgrundlag blive forbedret,
og der vil kunne træffes beslutninger, der øger både bæredygtighed og det økonomiske resultat. Det forbedrede økonomiske resultat vil øge konkurrenceevnen på den enkelte bedrift, og det vil øge sandsynligheden for at de eksisterende arbejdspladser bevares eller udvides.
Et forventet resultat af en helhedsorienteret styring af bedriftens indsatser og kapaciteter vil kunne aflæses i
form af en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Disse ressourcer omfatter blandt andet foder,
produktionsanlæg og jord. Dermed forventes projektets resultater at kunne bidrage til en mindre udledning
af CO2 på den enkelte bedrift.
Note 81. Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet er at forbedre næringsstofudnyttelsen i dansk landbrug 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:
Projektet har omfattet følgende aktiviteter, som er opdelt på fem arbejdspakker:
AP1. Udbringningsmetoder og tilførselstidspunkter af handelsgødning
I vårbyg er der gennemført forsøg med placering og iblanding af forskellige gødningstyper ved såning for at
fastslå den optimale udbringningsstrategi. I vinterhvede er der gennemført forsøg med den såkaldte CULTAN-metode, hvor flydende gødning udbringes i voksende afgrøder med en punktnedfælder.
AP2. Behovsbestemt anvendelse af mikronæringsstoffer
I vinterhvede og majshelsæd er der gennemført forsøg med udsprøjtning af mikronæringsstoffer i vækstsæsonen. I alle forsøgene er der udtaget planteprøver, og udsprøjtningens effekt på planternes indhold af
næringsstoffer er målt. Resultaterne af forsøgene er bl.a. brugt til at videreudvikle SEGES’s beslutningsstøtteværktøj til tolkning af planteanalyser. I slætgræs er der gennemført forsøg med det formål at fastslå,
om planteanalyser foretaget i det tidlige forår kan anvendes til at fastslå, om græsset er optimalt gødsket.
AP3. Forbedret udnyttelse af husdyrgødning
Der er gennemført forsøg med afgasset gylle fra biogasfællesanlæg i vinterhvede. Der blev produceret gylle
med tre forskellige tørstofprocenter, og kvælstofudnyttelsen blev målt som funktion af tørstofindholdet. I
vårbyg er der gennemført forsøg til belysning af den optimale udbringningsstrategi for svinegylle på lerjord.
Gyllen blev udbragt før eller efter såning, og forskellige strategier for forsuring af gyllen blev sammenlignet.
AP4. Bedre udnyttelse af næringsstoffer frigivet fra jorden
Der er gennemført forsøg med strategier for sædskifte og anvendelse af mellem og efterafgrøder. Forsøgene var en afslutning af et flerårigt forsøg, hvor formålet har været at se på effekten af sædskiftet over tid.
Der er også gennemført forsøg med tidlig såning af vinterhvede og vinterrug for at afklare den optimale
dyrkningsstrategi og den potentielle miljøeffekt. Mellem to vintersædsafgrøder kan man så såkaldte mellemafgrøder, som er efterafgrøder, som destrueres inden såning af vintersæden. Der er gennemført demonstrationer, som viser hvilke kombinationer af mellemafgrøder, som fungerer bedst.
AP5. Værdi af tildeling af kvælstof
Der er gennemført en række landsforsøg med handelsgødning til kornafgrøder. I de fleste forsøg er der
målt den optimale kvælstofmængde, og resultaterne danner grundlag for indstilling af de lovbestemte kvælstofnormer. I de fleste af forsøgene er biomassen målt med en prisbillig plantesensor (NDVI-måling med
GreenSeeker) i vækstsæsonen. Målingerne er anvendt til at udvikle algoritmer, som kan bruges til at beregne, om afgrøden er optimal gødsket med kvælstof, eller om den med fordel kan eftergødskes.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
•Gennemførelse af ca. 100 markforsøg, der belyser optimale strategier for udbringning (metoder, typer,
tidspunkter og mængder), og som bidrager til en mere præcis fastsættelse af de økonomisk optimale kvælstofnormer for de almindeligste landbrugsafgrøder. Forsøgene er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 2016.
•En række artikler på LandbrugsInfo med forslag til konkret anvendelse af handels- og husdyrgødning målrettet landmænd og deres konsulenter.
•En artikel, der beskriver, om planteanalyser kan anvendes i slætgræs til en målrettet gødskning med specielt kalium, magnesium og svovl
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•Et tilrettet elektronisk værktøj i form af et Excel regneark, der kan beregne behovet for tilførsel af næringsstoffer til græs ud fra en planteanalyse
•En arbejdsrapport om det faglige grundlag for at indbygge funktioner i mark- og gødningsplanværktøjer.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet bidrager til en forbedret udnyttelse af næringsstofferne i både handels- og husdyrgødning. En
højere udnyttelse af husdyrgødning resulterer i et lavere behov for at anvende handelsgødning og en lavere påvirkning af det omgivende miljø.
Resultaterne formidles løbende på bl.a. LandbrugsInfo.dk, hvor alle landmænd og konsulenter let kan søge
relevant viden om bl.a. den optimale næringsstofanvende i forskellige afgrøder.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af fosfor
Uddybning samfundsrettede effekter
Dansk landbrug skal klare sig på et ekstremt konkurrencepræget eksportmarked, og derfor er det nødvendigt, at enhedsomkostningerne er så lave som muligt. Det kan bl.a. sikres gennem en optimal udnyttelse af
næringsstofferne. Danmark har gennem mange år været kendt for en høj miljøprofil, og en god næringsstofudnyttelse er en forudsætning for denne profil.
En forbedret næringsstofanvendelse sikrer, at næringsstofferne havner i afgrøden og ikke i vandmiljøet,
hvilket bidrager til et sikre mod f.eks. opblomstring af alger, iltsvind og nitratindhold i drikkevandet.
Note 82. Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er 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, så afhængigheden af specifikke plantebeskyttelsesmidler bliver mindre, herunder at udvikle mekaniske bekæmpelsesmetoder.
Projektets aktiviteter:
I korn, majs, vinterraps og hestebønne er gennemført følgende aktiviteter i 2016.
1. Behovsbestemte bekæmpelsesstrategier i korn
1.1 Ukrudtsbekæmpelse
Der er udført markforsøg med følgende emner:
- Optimering af bekæmpelse af storkenæb i vintersæd
- Jordbearbejdningens betydning for henfald af frø af italiensk rajgræs i stub
- Belysning af svidningsrisiko af herbicider ved ukrudtsbekæmpelse ved tidlig såning, når der ved dosis
tages hensyn til, at der skal være en forebyggelse af udvikling af herbicidresistens
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- Sprøjteteknisk til forbedret bekæmpelse af vanskelige græsukrudtsarter
- Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårbyg
1.2 Svampe- og skadedyrsbekæmpelse
Der er udført markforsøg med følgende emner:
- optimering af bekæmpelsesstrategier for svampe i vinterbyg
- behov for bekæmpelse af bladlus og hvedegalmyg i vinterhvede
1.3 Monitering og varsling for skadevoldere
Moniteringen af angrebsniveauet af svampe er gennemført i de mest udbredte sorter, og angreb af bladlus
er fulgt gennem registreringer i forsøgsparceller, men også fra indberetning på markniveau. Udbredelsen
og forekomsten af hvedegalmyg er fulgt i feromonfælder, og der er varslet om bekæmpelsesbehov. Samtidig er der indhentet oplysninger om sædskifte, ligesom der er bedømt aksangreb efter indsamling af aksprøver.
Varsling for havrerødsot er i forbindelse med tidlig såning gennemført ved i efteråret at registrere angreb af
bladlus i vinterbyg- og vinterhvedemarker.
Der er forgæves arbejdet med at få en web-service, som kontinuert viser timer med potentiel bladfugt og
nedbørshændelser, til at vise retvisende data. Test på data fra 2015 viser at applikationen virker, men det
er desværre ikke lykkedes at identificere, hvorfor SEGES får leveret data fra DMI, som giver fejl.
1.4 Sprøjteteknik
Der er gennemført markforsøg, som belyser sammenhængen mellem vandmængde og tidspunkt for sprøjtning, herunder betydningen af mængden af dug.
I potteforsøg er undersøgt effekten af tilsætning af additiver og pH-regulerende midler for effekten af herbicider.
2 Ukrudt og bladsvampe i majs
2.1 Mekanisk bekæmpelse af ukrudt
Der er gennemført markforsøg med radrensning i kombination med kemisk ukrudtsbekæmpelse, der kan
anvise effektive strategier for bekæmpelse af ukrudtet. På baggrund af resultater er dyrkningsvejledningen
for kombinationen af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i majs forbedret.
2.2 Vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter
Der er gennemført markforsøg med henblik på at finde de mest effektive midler mod visse ukrudtsarter,
som i nogle tilfælde bliver et problem for dyrkningssikkerheden.
2.3 Monitering og varsling for bladsvampe
Majsbladplet og majsøjeplet er moniteret og der er indsamlet data om dyrkningsforhold, som efterfølgende
er analyseret, så disse faktorer kan indgå i varslingen for disse bladsygdomme.
3 Skadevoldere og vækstregulering i vinterraps
3.1 Varsling for rapsjordlopper i efteråret
Med udgangspunkt i registreringerne af rapsjordlopper fra august til november, som blev baseret på fangster i fangbakker, blev der varslet for angrebsrisiko. Anbefalinger om bekæmpelse blev givet på basis af
gældende bekæmpelsestærskler.
3.2 Vækstregulering
I markforsøg er det blevet belyst, om vækstregulering kan øge væksten af sideskud og dermed øge udbyttet i vinterraps.
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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.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Varsling og vejledning på LandbrugsInfo og i fagblade
Uddybning resultater/leverencer
Moniteringsdata og varslinger for angreb af skadevoldere har i aktuelle perioder forår og efterår været tilgængelige på LandbrugsInfo. Diverse vejledninger om behovsvurdering og bekæmpelse er opdateret i
henhold til projektets resultater. Projektmedarbejderne hos SEGES har bidraget med artikler til Månedsmagasinet Mark, som på forskellig vis har formidlet den opnåede viden. Særligt har resultaterne været formidlet ved 6 møder for planteavlsrådgivere i august 2016, ved plantekongressen 2017 i Herning for landmænd,
rådgivere, forskere mv. og ved fire seminarer om planteværn i januar-februar 2017.
Resultater fra forsøg hos AU-Flakkebjerg bliver i marts 2017 endelig afrapporteret i Applied Crop Protection
2016.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Viden fra projektet bidrager til at der sker en vurdering af bekæmpelsesbehov og at indsatsen for at bekæmpe ukrudt og skadevoldere sker målrettet og effektivt, hvor de er behov. Jo færre behandlinger der
udføres, jo mindre selektion sker der med hensyn til udvikling af pesticidresistens. Viden om midler og additiver giver landmanden mulighed for at vælge de løsninger, der sikre det højeste nettomerudbytte.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Som tidligere nævnt viser opgørelse fra UK og Tyskland (2014/2015) over pesticidforbruget i vinterhvede
og vinterraps, at det danske niveau er langt lavere. En del af forklaringen er tilgængelig uafhængig viden
om bekæmpelsesbehov og fokus på at vurdere bekæmpelsesbehov ud fra nettomerudbytter. Bekæmpelsesmiddelstatistikken fra Miljøstyrelsen viser væsentligt lavere forbrug end i UK og Tyskland.
Note 83. Kvægklynger 2018 – Testplatform i praksis
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
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. Formålet er derfor at teste effekten af forskellige produktionsstrategier på produktionsrespons, sundhed, koens biologi og økonomi. Strategierne for 2016 har fokus
på valg af kløvergræsblanding samt lav eller høj NDF-fordøjelighed i majsensilage.
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Projektets aktiviteter:
I arbejdspakke 1, Produktionseffekt ved forskellige kløvergræsblandinger i praksis, blev der på 23 malkekvægsbesætninger foretaget dataindsamling og indsamlet prøver af ensilage og fuldfoder til analyse for
nærringstofsammensætning. Indsamlingen foregik hen over hele året, og der blev slutteligt lavet en dataanalyse på resultaterne for at finde sammenhænge mellem grovfoderstrategi og produktionsresultater.
I arbejdspakke 2, Produktionseffekt af botanisk sammensætning i kløvergræsensilage og NDFfordøjelighed (FK-NDF) i majs på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) blev der gennemført et produktionsforsøg med majsensilage med høj og lav FK-NDF. Majsensilagen med henholdsvis lav og høj FK-NDF
blev hver udvalgt og indsamlet fra fire malkekvægbedrifter. Ved ankomst til DKC blev de fire partier for
henholdsvis lav og høj FK-NDF blandet, presset og pakket i wrapballer. I forbindelse med forsøget blev der
udtaget prøver af ensilage, fuldfoder, fæces og urin til analyse samt foretaget registreringer af foderforbrug,
mælkeproduktion og kovægte. Der blev foretaget statistisk dataanalyse og opgørelse af forsøgsresultater.
Desuden blev der foretaget kemiske analyser på eksternt laboratorium af prøver fra forsøget om produktionseffekt af NDF-fordøjelighed i majs på DKC i efterår/vinter 2015. Der blev foretaget statistisk dataanalyse
og opgørelse af forsøgsresultater.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Der er blevet udarbejdet en samlet rapport for resultaterne fra test af majsensilage med høj og lav FK-NDF,
samt et indlæg på Temadag om fodringsrelaterede spørgsmål 2016.
Der er blevet udarbejdet rapport med resultater fra indsamlede ensilageprøver fra 23 besætninger
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
- Højere produktivitet
Uddybning brugerrettede effekter
Et større vidensgrundlag omkring valg af grovfoderstrategi vil øge primærproducentens muligheder for at
udnytte ressourserne optimalt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
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.
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Note 84. Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle dyrkningen af både korn og såkaldte sædskifteafgrøder, så landmanden dels får en højere selvforsyning med protein på den enkelte bedrift dels et højere udbytte i kornafgrøderne via sædskiftet. For at øge udbyttet i sædskiftet skal der både arbejdes med at øge udbytte og udbyttestabilitet i sædskifteafgrøderne. Her fokuseres der dels på etableringen af afgrøderne dels på anvendelsen af hjælpestoffer under dyrkningen. Formålet er derudover at sikre en effektiv både økonomisk og miljømæssig udnyttelse af de muligheder, den varslede ændring af kvælstofnormerne giver.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Dyrkning af vår- og bælgsæd
Der er gennemført og afrapporteret markforsøg med:
Gødningsstrategi i vårbyg til malt
Såtider i vårbyg
Sådybder og udsædsmængder i hestebønner, pløjefri dyrkning
Der er gennemført en FarmTest med betydningen af at forrense korn forud for tørring og opbevaring
Arbejdspakke 2: Dyrkning af vintersæd, vinterhestebønner og vinterraps
Der er gennemført og afrapporteret markforsøg med:
Kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede
Der er i efteråret 2016 anlagt markforsøg med:
Etablering af vinterraps
Sortsvalg, kvælstofmængde og -strategi i vinterhvede
Intelligent brug af sortsblandinger til bekæmpelse af Septoria
Såtider i vårhvede, der sås om efteråret
Dyrkning af hestebønner
Arbejdspakke 3: Planteværn i vintersæd
Der er i efteråret 2016 anlagt markforsøg med:
Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps
Bekæmpelse af goldfodsyge og havrerødsot i tidligt sået vinterhvede
Sprøjteteknik mod græsukrudt, logaritmeforsøg
Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd
Arbejdspakke 4: Gødskning i vintersæd
Der er i efteråret 2016 anlagt markforsøg med:
Strategi for tidlig såning af vinterhvede
Strategi for tidlig såning af vinterrug
Kvælstof- og vækstreguleringsstrategi i vinterraps
Arbejdspakke 5: Vurdering af økonomiske konsekvenser
Der er gennemført og publiceret beregninger af:
Graddagenes indflydelse på modning af vårbyg
Sådybde og udsædsmængder i hestebønner
Værdisætning af hestebønner til svinefoder
Den økonomiske betydning af såtidspunktet i vårbyg
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
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- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Andet
- Belysning af den økonomiske betydning af en ændret indsats i planteproduktionen
Uddybning resultater/leverencer
Der er anlagt 18 markforsøg i foråret 2016, heraf har de 16 givet brugbare resultater, som er afrapporteret i
Oversigt over Landsforsøgene 2016, derudover er den økonomiske betydning af resultaterne beskrevet i
flere artikler.
I efteråret 2016 er der anlagt 40 forsøg i vinter afgrøder, disse forsøg giver først resultater i 2017.
Der er gennemført og afrapporteret en FarmTest med 7 forskellige metoder til forrensning af korn, i rapporten er beskrevet dels, hvordan systemerne virker, dels deres effektivitet. Derudover er der regnet på økonomien i forrensning.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Resultaterne kan udnyttes både i forbindelse med de daglige mere kortsigtede beslutninger i markbruget,
og ved de strategiske overvejelser omkring de dyrkningsstrategier, der anvendes på bedriften i forbindelse
med dyrkning af vårbyg, hestebønner og vinterhvede.
Resultaterne af Farmtesten med forrensning af korn kan udnyttes i forbindelse med beslutninger omkring
investering i udstyr til håndtering af korn.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Et øget kendskab til betydningen af de enkelte dyrkningsfaktorers påvirkning af det opnåede udbytte og en
optimeret produktion af de aktuelle afgrøder kan være med til at sikre eller øge dyrkningen af disse afgrøder.
En øget dyrkning af hestebønner og vinterraps kan være med til at reducere behovet for at importere protein til den danske husdyrproduktion.
Et øget effektivitet ved dyrkning af afgrøderne er med til både at sikre en mindre miljøeffekt pr. produceret
enhed og en bedre konkurrenceevne for danske planteprodukter.
Note 86. Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er 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.
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Projektets aktiviteter:
AP1: Malkekvægbedrifternes udviklingsmuligheder
Der er ved udgangen af 2016 gennemgået 15 mælkeproducerende landbrug, der ud fra spørgeundersøgelsen i 2015 har ønsket vækst, men ser deres udviklingsmuligheder begrænset som følge af deres placering
ved / eller i nærheden af reguleret natur. De 15 landmænd er besøgt, og der er ved gennemgang af bedriften og landmandens ønsker lavet konkrete beregninger der synliggør muligheder og begrænsninger. Samtlige mælkeproducenter har modtaget en rapport i form af en miljøvurdering der viser løsningsforslag der
strækker sig lige fra anvendelse af ny teknologi til udflytning / eller omplacering af driftsanlæg.
AP2: Vækstmuligheder på kort og længere sigt
Der er i 2016 gennemgået de tekniske muligheder for at reducere malkekvægbedriftens miljøbelastning ved
inddragelse af den aktuelle viden samt ved sammensætning af teknologier i en kædebetragtning, der kan
højeste mulige miljøbeskyttelse. I samme proces er der inddraget økonomi set i forhold til en udgangssituation som svarer til det mest almindelige valg af staldsystem, og dermed beregnet meromkostninger i forhold
til dette.
Der er udgivet en rapport ”Vidensyntese om malkekvægbedriftens mulighed for at reducere miljøbelastningen gennem tilrettelæggelse af produktionen og anvendelse af teknologi”, der i forklaring og tabelform giver
overblik over løsninger der reducerer miljøbelastningen.
AP3: Viden og erfaringer om udviklingen af økonomisk og miljømæssig bæredygtig vækst i mælkeproduktionen i andre lande
Er Danmark i større omfang end kollegaerne i vores EU-medlemslande udsat for regulering der giver en
begrænsning med hensyn til udvikling og bedre rentabilitet af mælkeproduktionen.
Der er igangsat en spørgeskemaundersøgelse, der som udgangspunkt forklarer danske mælkeproducenters udfordringer med miljøreguleringen og step for step skal vejlede udenlandske til at give deres opfattelse om de har lignede forhold. Modellen er ikke endelig udviklet, men for sammenligningens skyld, er det
vigtigt at de forstår situationen i Danmark og forholder deres situation der til.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har gennem en række forskellige metoder udviklet ny viden, der giver mælkeproducenter (og andre husdyrproducenter) et stærkere vidensgrundlag omkring miljømæssige begrænsninger i forbindelse
med udvidelse af produktionen.
De konkrete leverancer omfatter:
- En vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen og dermed
øge produktionen
- En spørgeskemaundersøgelse omkring mælkeproducenternes fremtidsplaner og - vækststrategier, herunder en række tilhørende artikler
- En artikel om proteintildeling som en vej til reduceret kvælstofbelastning.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Styrket anvendelig viden om de miljømæssige muligheder og begrænsninger i forhold til vækst
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Uddybning brugerrettede effekter
Gevinsten handler primært om større indsigt i de miljømæssige konsekvenser ved forskellige vækststrategier. Indsigten opnås både gennem de tekniske analyser, men også gennem erfaringer fra andre landmænd. Miljølovgivning er kompliceret stof og i forhold til vækststrategier ikke særligt belyst. Med dette projekt er viden øget til gavn for husdyrproducenter, der ønsker at vækste på både kort og lang sigt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet giver blandt andet bud på, hvordan miljøbelastningen kan mindskes gennem ændret fodring,
hvorved miljøbelastningen ved samme produktionsniveau mindskes.
Herudover anvises mulige vækststrategier, der kan medvirke til fastholdelse af arbejdspladser og styrke
rentabiliteten i erhvervet.
Note 87. Styrkelse af den økologiske bundlinje
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var, inden for det økologiske område, at gennemføre en brancheanalyse samt sektoranalyser for hhv. plante-, svine-, fjerkræ- og mælkeproduktion, der sætter fokus på at forbedre bundlinjen
på økologiske bedrifter. Projektets resultater skal skabe grundlaget for et kvantespring inden for målrettede
økologiske analyser og udvikling af specifikke rådgivningsløft til den økologiske landmand.
Projektets aktiviteter:
Der er søgt om projektforlængelse i 2017 for at færdiggøre en række aktiviteter og leverancer i projektet.
Fonden har bevilget projektforlængelsen. Af aktivitetsbeskrivelsen fremgår det, hvilke aktiviteter der er gennemført i 2016, og hvilke aktiviteter der gennemføres i 2017.
Grundlaget for hele projektet er en kvantitativ og kvalitativ indsamling af data og erfaringer på de økologiske
bedrifter. Den kvantitative indsamling har taget udgangspunkt i udarbejdelsen af en brancheanalyse samt
sektoranalyser indenfor det økologiske område, hvor sektoranalyserne har omfattet henholdsvis plante-,
svine-, fjerkræ og mælkeproduktion. Disse aktiviteter er udført og afsluttet i 2016.
Den kvalitative dataindsamling bygger på interviews, hvorefter der udføres en analyse af de indsamlede
data. På baggrund af både de kvantitative og kvalitative analyser udarbejdes en Best Practice for udvalgte
rådgivningsmetoder til hver af de økologiske sektorer. Denne Best Practice afprøves ved udvalgte casebedrifter, hvorefter den tilrettes ud fra erfaringerne herfra. Disse aktiviteter gennemføres i 2017.
Aktiviteterne er organiseret i nedenstående arbejdspakker:
AP 1 Vidensindsamling via dataanalyse
Med udgangspunkt i data fra NaturErhvervstyrelsen, Ø90-databasen, Landbrug & Fødevarer samt SEGES
Økologi er der udarbejdet en brancheanalyse af hele den økologiske branche. Analysen udpeger de vigtigste potentialer og væsentligste udfordringer for styrkelse af den økologiske produktion i Danmark indenfor
områderne mega- og forbrugertrends, afsætning, produkter, import, produktion, regnskabsdata og forædlingsbranchen. Derudover er der med udgangspunkt i data fra Økonomidatabasen, NaturErhvervstyrelsen
og Danmarks Statistik udarbejdet sektoranalyser for henholdsvis økologisk plante-, svine-, fjerkræ- og
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mælkeproduktion. I sektoranalyserne er udpeget en række betydende fokusområder indenfor hver af sektorerne, og disse områder er behandlet i sektorspecifikke analyser, som f.eks. analyse af selvforsyningsgrad i
mælkeproduktion, risiko- og spredningsanalyser samt sammenhold af økologiske og konventionelle producenters resultater. De øvrige udpegede fokusområder som f.eks. arrondering og betydningen af markernes
afstand for bedrifternes driftsresultat afventer en konkretisering i AP 3. Derudover er nogle af de vigtigste
tværfaglige indsatser for styrkelse af bundlinjen på de økologiske bedrifter kortlagt.
Ovenstående aktiviteter er gennemført og afsluttet i 2016. Kortlægningen af de mest betydende beslutningsområder for virksomhedsledelsen på de økologiske bedrifter gennemføres og afsluttes i 2017.
AP 2 Videnindsamling via interview af økologiske landmænd
På baggrund af resultaterne fra arbejdspakke 1 foretages en kvalitativ undersøgelse, der skal uddybe og
afprøve projektets foreløbige resultater. Undersøgelsen skal bygge på interviews af 3-5 landmænd indenfor
hver af de fire sektorer, og resultaterne skal danne baggrund for udarbejdelsen af en præ-analyse.
Denne arbejdspakke gennemføres og afsluttes i 2017.
AP 3 Analyse og udarbejdelse af Best Practice for rådgivningsmetoder
På baggrund af resultaterne fra arbejdspakke 1 og 2 gennemføres en konkretisering af de mest betydende
fokusområder for hver af de økologiske sektorer, ligesom der udarbejdes en analyse af landmændenes
beslutningsparametre og -strukturer. På den baggrund udarbejdes en Best Practice for udvalgte rådgivningsmetoder, som understøtter de identificeres beslutningsstrukturer.
Denne arbejdspakke gennemføres og afsluttes i 2017.
AP 4 Test og afprøvning
Den udviklede Best Practice afprøves i samarbejde med lokale rådgivere hos mindst to case-landmænd,
hvor fokus vil være på den tværfaglige tilgang. Efter afprøvningen interviewes landmændene og de deltagende rådgivere om brugen af Best Practice. På baggrund af afprøvningen og de efterfølgende interviews
foretages en eventuel justering af Best Practice.
Denne arbejdspakke gennemføres og afsluttes i 2017.
AP 5 Projektledelse og kommunikation
Projektledelsesopgaven har særligt fokuseret på at løse ressourceudfordringen samt håndtere problematikken i forhold til at lede og få fordelt de forskellige opgaver. Der er med henblik på sikring af fremdrift, vidensdeling og koordinering i projektet afholdt en række projektmøder, ligesom der er afholdt to styregruppemøder, hvor ressourceudfordringen ligeledes er blevet diskuteret.
Branche- og sektoranalyserne er blevet præsenteret for ekspertgruppen Driftsøkonomi-økologi ved Udviklingsdagene for økologikonsulenter i december 2016, ligesom brancheanalysen er formidlet via artikler på
LandbrugsInfo.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Andet
- Analyse af branche- og sektorspecifikke data
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer i projektet:
- En brancheanalyse for den økologiske branche.
- Sektoranalyser for henholdsvis økologisk plante-, svine-, fjerkræ- og mælkeproduktion, herunder kortlæg-
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ning af de vigtigste tværfaglige indsatser for styrkelse af bundlinjen på de økologiske bedrifter.
- Der er foretaget en udpegning og konkretisering af nogle af de mest betydende fokusområder, for de økologiske bedrifter set på sektorniveau. Dette inkluderer bl.a. en analyse af selvforsyningsgraden i mælkeproduktionen, risiko- og spredningsanalyser samt sammenhold af økologiske og konventionelle producenters
resultater. Arrondering og betydningen af markernes afstand for bedrifternes driftsresultat er ligeledes udpeget som betydende fokusområder.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Forbedret tværfaglig indsats
Uddybning brugerrettede effekter
Projektets resultater er med til at kortlægge de vigtigste parametre for at styrke bundlinjen i de fire økologiske sektorer. På den baggrund anvises konkret, hvilke tværfaglige indsatser der styrker bundlinjen på de
økologiske bedrifter, samt hvilke fokusområder der har størst betydning for bedrifterne. Ud fra denne viden
har den økologiske landmand mulighed for at forbedre den tværfaglige indsats på bedriften og således
forbedre anvendelsen af bedriftens kapacitet og ressourcer til gavn for bundlinjen.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Anden
- Øget udbud af økologiske fødevarer og dermed mulighed for øget eksport
- Effekterne af projektets resultater er en styrket bundlinje på de økologiske bedrifter og derigennem en
forbedret konkurrenceevne i det økologiske erhverv, hvilket er med til at fastholde arbejdspladser.
Den politiske målsætning er, at det økologiske areal fordobles i 2020 i forhold til 2007. Hvis bundlinjen styrkes i den økologiske produktion, så øges sandsynligheden for, at flere landmænd vil omlægge til økologi og
dermed indfri denne målsætning. En vækst i den økologiske produktion vil betyde et øget udbud af økologiske fødevarer og dermed en meromsætning pr. enhed, hvilket vil have en positiv effekt på eksportbalancen
samt dansk landbrugs konkurrenceevne.
Uddybning samfundsrettede effekter
Effekterne af projektets resultater er en styrket bundlinje på de økologiske bedrifter og derigennem en forbedret konkurrenceevne i det økologiske erhverv, hvilket er med til at fastholde arbejdspladser.
Den politiske målsætning er, at det økologiske areal fordobles i 2020 i forhold til 2007. Hvis bundlinjen styrkes i den økologiske produktion, så øges sandsynligheden for, at flere landmænd vil omlægge til økologi og
dermed indfri denne målsætning. En vækst i den økologiske produktion vil betyde et øget udbud af økologiske fødevarer og dermed en meromsætning pr. enhed, hvilket vil have en positiv effekt på eksportbalancen
samt dansk landbrugs konkurrenceevne.
Note 88. Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
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. Dette skulle ske med udgangspunkt i allerede kendte og anvendte
teknologier ved Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) samt ved at tilpasse og afprøve UHF-teknologien
(Ultra High Frequency) til identifikation af køer.
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Projektets aktiviteter:
Der er gennemført følgende aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Sammensatte aktivitetsmålinger
I projektet er der opsamlet og gennemgået en række forskellige typer af aktivitetsdata, der bidrager til et
billede af koens adfærd, og det har været muligt at få sammenstillet data, så de tidsmæssigt passer sammen. Der er dog fortsat udfordringer med firmaernes beskrivelse af rådata, så der skal ved hver ny aktivitetsmåler lægges et betydeligt arbejde i at identificere tidsstempler og vurdere, hvorvidt der er tale om data i
realtid, eller der skal ske filtreringer i opsamlingen.
Aktivitetsdata har for flere af de aktuelle forsøg i DKC været et godt supplement til produktionsdata og foderoptagelsesdata og givet et mere nuanceret billede af påvirkninger af forsøgsfaktorer. På baggrund af
resultaterne fra projektet er der skabt flere muligheder for fremtidige projekter i at inddrage relevante aktivitetsmål. Der opsamles nu data fra AfiTags og Ruminac som standard på en større gruppe af køerne, og der
vil i de kommende år suppleres med data fra IceCubes, der også er en aktivitetslogger påsat koens ben.
Trin 1: Identifikation og kortlægning af data fra de 4 anvendte teknologier til aktivitetsmåling
Denne aktivitet er primært gennemført i første halvdel af projektet og afrapporteret i 2015. Det drejer sig om
indsamling og afprøvning af data fra AfiTags, Ruminac, SmartCow og Lyngsøe accelerometer. Disse er
derudover sammenholdt med aktivitetsmålinger i DeLaval managementsystem. Der er arbejdet på at fastlægge 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.
Trin 2: Udvikling af dataplatform til opsamling og sammenfletning af data fra aktivitetsmålinger
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.
Der blev lavet en mindre undersøgelse af sammenhængen mellem direkte måling foretaget af observatør
og data fra AfiTagII. I undersøgelsen indgik 20 køer, hvoraf 10 var lakterende af racen HF og 10 var lakterende Jerseykøer på Danmarks Kvægforskningscenter. Der blev observeret to timers perioder, og der blev
fundet en god sammenhæng mellem den observerede og den af AfiTagII målte aktivitet
Trin 3: Mulig synkronisering i tid af de opsamlede data.
Arbejdet med at opsamle, validere og sammenflette data fra de 4 specifikke aktivitetesloggere har dannet
grundlag for en generel protokol for også nye systemer.
Validering, hvorvidt de automatiske opsamlede data beskriver realtid eller er forsinkede. Dette sker med
sammenligning af de faktiske menneskelige observationer på udvalgte dyr.
Løbede tjek af datastrømme fra aktivitetsmålerne. I forhold til den specifikke aktivitetsmåler oprettes overvågningslister, så teknikere dagligt kan følge med i, at de enkelte loggere fungerer.
Filtrering og beregning af rådata, så aktivitetsdata summeres i passende tidsperioder og påtegnes perioden, således at data fra forskellige systemer opsummeres i sammenflettede data. Eksempelvis antal skridt
pr. 1 eller 15 minutter.
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Trin 4: Sammenfletning med data fra malkerobot, foderregistrering fra insentec-system
Denne aktivitet har ikke vist sig muligt at gennemføre, hvorfor aktiviteterne er blevet koncentreret om trin 13 i denne arbejdspakke.
Arbejdspakke 2. Anvendelse af UHF-teknologi til identifikation
Trin 1: Erfaringsindsamling
I projektet blev der indsamlet erfaringer fra forskellige virksomheder og deres brug af UHF-teknologien
blandt andet RFID Specialisten, GEA, Pepperl + Fuchs, og der blev indhentet erfaring og viden om, hvordan andre industrier og andre lande benytter sig af UHF-teknologien på UHF- messen i Hannover.
Trin 2: Kortlægning af muligheder
I denne del af projektet blev der set på hvilke muligheder, der var for at bruge UHF-teknologien i kvægbruget - både indenfor de arbejdsprocedurer, der er på kvægbedrifterne i det daglige arbejde. Der blev der
blandt andet afprøvet en digital injektionsmedicin-sprøjte, som via øremærket injekterede den mængde
medicin, som koen skulle have. Derudover blev der afprøvet, hvordan øremærkerne virkede, fra at koen
blev afhentet på bedriften, mens den var på vognmandens bil, og til den blev afleveret på slagteriet og videre ind på slagtegangen. Begge dele ville være til stor arbejdslettelse for landmanden og andre, der arbejder
med køerne, og begge dele fungerede optimalt i afprøvningen.
Trin 3: Afprøvning
Den sidste del af projektet var afprøvning i forsøgsbesætning, og hvordan øremærkerne/UHF- teknologien
fungerede i forskellige arbejdssituationer på bedrifterne. Der blev afprøvet flere arbejdssituationer, og køerne blev registeret både forfra og bagfra (vigtigt i forhold til at bestemme rækkevidden af UHF-frekvensen i
øremærkerne). Den anden testbesætning var en meget højteknologisk besætning, der benyttede forskelligt
hjælpesoftware i den daglige drift. Her blev afprøvningerne af forskellige arbejdssituationer også gennemført, og der blev ikke set nogen forringelse eller forstyrrelse af signalerne som følge af anden teknologi.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementteknologi, optimerende teknologi, nyt koncept
Uddybning resultater/leverencer
Ny anvendelse af allerede eksisterende teknologi i aktivitetsmålingerne, således at der med den nye anvendelse kan opnås en større viden og meget relevant viden om køernes produktion, adfærd og position i
stalden.
Forskellige typer af aktivitetsmål er opsamlet på fælles dataplatform.
Der er gennemført validering af data, og metode for filtrering af data fra 3 kendte systemer er opnået, og
protokol for nye aktivitetsmåler er beskrevet. Metoden er efterfølgende demonstreret på DKC.
Kortlægning af, om UHF-teknologien kan medvirke til forenklede arbejdsgange, minimere risikoen for fejl og
potentielt automatisere registreringen af koens bevægelser lige fra flytninger i stalden, mellem besætninger
og til slagteriet.
Afprøvning i forsøgsbesætning af, hvordan øremærkerne/UHF- teknologien fungerer i forskellige arbejdssituationer på bedrifterne.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen

215

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Uddybning brugerrettede effekter
Der opnås bedre dyrevelfærd ved, at dyrenes adfærd kan registreres bedre, og relevant viden kan opsamles ved kombination af data fra de forskellige aktivitetsmålere. Dette giver relevant viden om produktion,
sundhed og velfærd, der kan medvirke til en produktivitetsstigning.
Både brugen af aktivitetsmålinger og UHF-teknologien betyder en styrket management, herunder en lettere
registrering, færre fejl og en styrket sporbarhed.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Bedre kobling af data samt styrket management medvirker både til bedre produktivitet/rentabilitet og dermed også til fastholdelse af arbejdspladser. Desuden giver det også en klar dyrevelfærdsmæssig gevinst,
fordi sygdomme og dyrevelfærdsmæssige udfordringer kan opdages tidligere.
Note 89. God ledelse og gode produktionsresultater - UDVIKLING
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektet havde til formål at udvikle nye redskaber og måder til god ledelse og styring af den daglige drift på
malkekvægsbedrifter. Dernæst at afprøve og justere disse redskaber på en række bedrifter, hvor formålet
var at ændre i arbejdsrutiner og ledelse med sigte mod en bedre styring, produktion og økonomi på malkekvægsbedrifter.
Projektets aktiviteter:
Projektet var 2-årigt og i projektets andet år (2016) blev der arbejdet med:
Workshop omkring uddannelseskonceptet
• Afholdt workshop omkring projektets tilretning og delleverancer i 2016
• Afholdt uddannelsesworkshop med fokus på anvendelse af elementer på testbedrifter i 2016
• Workshop med erfaringsudveksling omkring brug af motivationsmateriale afholdt med Helle Hein.
Videre forløb med udsnit af de første gårde
• Afsluttet forløb med sent startede bedrifter fra første år
• Evaluering udført på disse gårde

Opstart af nye testgårde med lokale rådgivere
• Annoncerede og udvalgte 5 bedrifter og 5 lokale rådgiver
• Feltarbejde og interview blev udført på alle bedrifter under nyt smallere koncept i forhold til første år
• Der skete en udvælgelse af minimum 3 ledelsesværktøjer på hver gård. Motivationsprofiler, Roadmapping
og handlingsplan blev lavet for alle bedrifter
• Undervisning og tæt opfølgning blev sikret med et mødeforløb med 8 besøg
Samlet Evaluering af forløb
• Justeret og anvendt evalueringsmetode i form af survey exact (online spørgeskemaundersøgelse) kombi-
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neret med interview i forbindelse med afslutning af bedrifter
• Afsluttet alle bedrifter med evaluering og caserapport om læring og forløb
• Workshop for evaluering af metoderne og ændring af materialer blev afholdt: roadmapping-skemaer, motivationsskema m.m. blev redigeret efterfølgende
Sammenskrivning af uddannelsesprogram skete med følgende overordnede indhold
• Plan for forløb på bedrifter.
• Skabeloner for feltarbejde og interview
• Motivationsskemaer med forskellige metoder til anvendelse
• Roadmappingskemaer og produktblade til valg af indsatsområder
• Implementeringsskabeloner for værktøjer, herunder også engelske oversættelser
Udarbejdet et færdigt uddannelsesprogram
• Sammenskrivning af endeligt uddannelsesprogram til en facilitatormappe
Projektets resultater/leverencer:
- Andet
- Ny managementstrategi og nyt koncept
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har arbejdet med metoder og redskaber og har leveret en stribe skriftlige redskaber omkring de
elementer som projektet har indeholdt. Elementerne kan bruges hver for sig eller samlet i forbindelse med
at arbejde med ledelsesprocessen på en bedrift. Der er produktblade omkring projektets elementer;
benchmarking, kritiske målepunkter, arbejdslister, fodringsovervågning og planlægning/
medarbejdermøde. Dertil kommer roadmaps til hvert element, som sætter retning for brug af disse elementer, og vurderer bedriften. Dette suppleres med masterplan, for hvordan det kan gribes an. Dertil er der
værktøjer til feltarbejde og guides for interview på bedriften. Der er materialer om anvendelse og kort til
brug ved afdækning af medarbejdernes motivationsprofiler. Der er hjælpeskemaer til at fastholde indsatser
omkring motivation. Herudover er der oversigter til elementerne på både engelsk og dansk til brug og formidling for både medarbejdere og ledere på bedrifterne.
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
En mere synlig ledelse og en større involvering af medarbejderne i selve planlægningen, produktionen og
opfølgningen vil give en bedre produktion og en mere effektiv produktion. Projektet vil herved kunne forbedre mælkeproducenternes konkurrenceevne og øge deres muligheder for at opnå en rentabel produktion.
Dette vil kunne sikre at der sker færre fejl og brist og vil betyde at mælkeproduktionen stiger. Samtidig at
der hurtigere er et fokus på de faktorer, som halter på bedriften, så der kan gribes ind og besluttes handlinger hertil.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
En øget produktion af mælk og samtidig en bedre indtjening på mælkeproduktion vil være effekten af projektet for erhvervet som helhed. Med en bedre konkurrenceevne i mælkeproduktionen vil produktionen
kunne øges og derved fastholdes arbejdspladser indenfor landbrugserhvervet. Med projektets fokus på
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involvering og motivering af ansatte vil dette også påvirke fastholdelse af arbejdspladser i erhvervet. Ydermere har projektet et ressourcemæssigt fokus, idet det indeholder elementet fodringsovervågning, hvor
fokus også er på at anvende nærringsstoffer optimalt.
Note 90. AgroIT - fælles EU platform for landmandsrettede IT-tjenester
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
AgroIT er et EU projekt: Increasing the efficiency of farming through on open standards based AgroIT platform.
Formålet med det samlede AgroIT projekt var etablering af en åben IT-platform med beskrivelse af og adgang til værktøjer udviklet på tværs af Europa. Projektets mål var 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.
Projektet har et samlet budget på 38 mio. kr., og der indgår 11 deltagere fra 7 forskellige EU nationer.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Udvikling af applikationer:
Der er indenfor projektet udviklet to værktøjer i Danmark. En smartphone applikation ”F-skiven” og styringsværktøjet ”Digitale Handlingsplaner”. Smartphone appen F-skiven, til registrering af faringer i sostalde, blev
udviklet i projektets første år, og da den er simpel i opbygning og har fungeret fint, har den ikke været genstand for videreudvikling.
Styringsværktøjet Digitale Handlingsplaner er blevet afprøvet i brugertests og pilotforsøg hos landmænd.
På baggrund af de tilbagemeldinger, der fremkom i forbindelse med disse test og forsøg blev de Digitale
Handlingsplaner videreudviklet. Blandt de vigtigste tilpasninger kan nævnes flere feltoplysninger på de enkelte mål og delmål, engelsk brugerflade til udenlandske medarbejdere og nemmere oprettelse af nye
handlingsplaner.
I 2015 blev der udviklet en sammenhæng (Single sign on) mellem AgroIT platformen og SEGES’ softwareløsninger. Der har ikke været behov for tilpasninger heraf i 2016.
I EU-projektsammenhæng har arbejdspakken været ledet af University of Ljubljana. Vi har deltaget i de
aktiviteter, som har været afholdt og medvirket til fastholdelse af standarder for udveksling af data.
AP 2 Pilotforsøg på landbrugsbedrifter:
15 landbrugsbedrifter i Danmark har testet udstyr og applikationer, der er udviklet i projektet. Udviklingen er
foregået både i Danmark og hos de øvrige EU-partnere i projektet. Der er testet følgende udstyr i Danmark:
• Insektfælder fra Trapview (fra Efos, Slovenien)
• Sensorbokse fra PlugThings (fra FredoomGrow, Portugal)
• Vejrstationer og klimamodeller fra PESSL (fra Metos, Østrig)
• FarmTracking (fra SEGES, Danmark)
• F-Skiven (fra SEGES, Danmark)
• Digitale Handlingsplaner (fra SEGES, Danmark)
SEGES har i forbindelse med de gennemførte test foretaget opsætning af udstyr, instrueret landmændene
og nogle gange også landmændenes rådgivere i anvendelsen, samt informeret dem til de pilotforsøg, der
skulle gennemføres. Løbende gennem de tre år har SEGES supporteret og holdt dialogen med landmæn-
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dene og udviklerne af de respektive løsninger, der skulle testes. Der er endvidere gennemført tre spørgeskemaundersøgelser, hvor landmændenes erfaringer i forbindelse med pilotforsøgene er blevet indsamlet
og efterfølgende behandlet, så de kunne danne baggrund for justeringer og videreudvikling af applikationer
og udstyr. Dialogen med landmændene har bl.a. givet tilbagemeldinger, der blev inddraget i videreudviklingen af Digitale Handlingsplaner.
På flere ejendomme var det konsulenter fra Gartnerirådgivningen, der forestod afprøvningen af udstyr og
afrapporteringen.
Brugerfladen i Digitale Handlingsplaner blev ultimo 2015 oversat til engelsk, på opfordring fra landmænd
med udenlandsk arbejdskraft.
AP 3 Videnspredning om AgroIT:
Grundlæggende har der været arbejdet på tre områder i forhold til videnspredning omkring AgroIT platformen: møder, messer og konferencer.
Møder
Med henblik på at øge kendskabet til AgroIT platformen, og sikre feedback i forhold til videreudviklingen og
fastlæggelse af fremtidigt serviceniveau, er der blevet gennemført 21 møder. Hovedparten af møderne har
været med rådgivere, der er ansvarlige for gennemførelsen af test af hovedparten af de Digitale Handlingsplaner, der afprøves på landbrugsbedrifterne.
Messer
Der har været gennemført aktiviteter på Roskilde Dyreskue og Agromek, hvor vi har bemandet stande med
præsentation af AgroIT platformen og de værktøjer, der er tilknyttet platformen.
Konferencer
Vi har deltaget i Plantekongressen 20-21. januar 2016, hvor vi præsenterede apps til gavn for landmænd.
Endvidere deltog vi i AFITA konferencen i juni 2016 med det formål at udbrede kendskabet til AgroIT platformen, og skaffe yderligere interessenter i forhold til en eventuel videreførelse.
AP 4 Projektstyring:
EU projektet har været forankret hos virksomheden Datalab, Slovenien, og der har været ugentlige møder
via Skype med projektleder og arbejdspakkeledere. Dertil har der været aktiviteter i forbindelse med opfølgning på projektets fremdrift samt afrapportering.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Udvikling af nyt produkt
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
Uddybning resultater/leverencer
Opkobling til fælles dataplatform
• Der er udviklet og afprøvet en applikation til udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplaner.
Der blev udarbejdet en række rapporter (deliverables) i projektet med bidrag fra SEGES:
• D4.6 Installation reports
• D3.11 Web services for all platform components
• D3.13 Cloud service platform
• D4.3 Analysis of pilot environments in countries
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• D3.10 Mobile applications
• D4.7 Final functional reports (for each country)
• D4.8 Final technical reports (for each pilot country, written in English)
• D4.9 Scalability and sustainability analysis of pilot phase
• D4.10 Mobile applications usability report
• D4.11 Productivity impact metrics survey
SEGES har i rapporterne beskrevet, hvordan vi har arbejdet i den danske del af projektet. Rapporterne er
tilgængelige på projektsitet.
Udbredelsesaktiviteter:
• Indlæg på AFITA/WCCA World Congress on Computers in Agriculture, Korea den 21. juni til 24. juni 2016
• Indlæg på konferencen ”BIG DATA VALUE 2016 The Hague Summit”, Holland den 2. marts 2016
• Stand på Roskilde Dyreskue, den 2. juni til 4. juni 2016
• Stand på Agromek, Herning, den 29. november til 2. december 2016
• Stand på FarmerTech, Herning den 19. januar til 20. januar 2016.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Sygdomshåndtering og relevant viden
Forsøg hos pilotfarmene viste tydeligt, at en øget anvendelse af overvågning og diagnosticering af sygdomsangreb medførte en mere præcis sygdomsbekæmpelse.
Enkelte pilotfarme tilkøbte yderligere udstyr med henblik på at monitorere flere marker, fordi de via projektet
havde opnået et større indblik i, og en bedre styring af, produktionen.
Digitale handlingsplaner
Både landmænd og tilknyttede konsulenter, der testede de Digitale Handlingsplaner, har udtalt, at de ved
brugen af den digitale løsning opnåede en bedre opfølgning på igangsatte aktiviteter i handlingsplanerne.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Helt overordnet letter projektet landmandens adgang til digitalisering. Øget digitalisering har i mange sammenhænge påvist øget konkurrencekraft til erhvervet.
Opnår landmanden via nye værktøjer en bedre styring af bedriften både produktionsmæssigt og økonomisk, så forbedres f.eks. bankernes mulighed for at minimere risikoen. Således tilfalder gevinsten ikke kun
den enkelte landmand men samfundet som helhed.
På lignende vis vil bedre styring med f.eks. insektfælder og prognoser, ved anvendelse af sensorer og vejrstationer, ud over en direkte omkostningsreduktion for landmanden også betyde en mindre miljøbelastning
ved sprøjtning med lavere doseringer eller lavere hyppighed.
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Note 91. Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at understøtte landbrugsvirksomhedernes udviklingsmuligheder i forhold til at gå
nye veje for at skabe vækst og forbedre konkurrenceevnen.
Dette skulle gøres ved at demonstrere metoder og værktøjer målrettet rådgivning af landmænd, der ønsker
at undersøge udviklingsmulighederne på deres bedrift.

Projektets aktiviteter:
AP 1. Udpegning af metoder og værktøjer til demonstration.
• Der blev udvalgt en række eksisterende værktøjer og praksisser, der tidligere er udviklet og beskrevet i
såvel landbrugsfaglige projekter som projekter fra andre brancher.
• Med udgangspunkt i ovenstående værktøjer og praksisser blev der opbygget en ”Værktøjskassen” i to
moduler. Et modul, der giver adgang til viden og værktøjer, der kan benyttes, når der skal udvikles og skabes ny forretning. Et andet modul, der giver adgang til værktøjer, som kan benyttes, når der skal være styr
på kerneforretning, produktion og drift, så den udviklede forretning kan forankres og vækste.
• Der blev formidlet om værktøjer og praksisser via links i en digital ”Værktøjskasse”. Den grafiske opbygning af værktøjskassen formidler de delprocesser, landmændene og rådgivere skal være opmærksomme
på, når der skal skabes forretning og vækst. Der blev lavet en videovejledning i brug af værktøjskassen
samt afholdt webinaret "Vælg Nye veje til vækst” den 26. februar 2016.
AP 2 Udvælgelse af cases til demonstration.
• Der blev lavet opsøgende arbejde for at sikre cases af forskellige slags til demonstrationen af værktøjer
og metoder. Vi har således haft annonce og artikel i landbrugsfaglig avis, artikel på landbrugsinfo.dk og
seges.dk, omtale på lf.dk, opslag på Facebooksiden ”Veje til vækst i landbruget” samt direkte kontakt til
rådgivere og rådgivningsvirksomheder. Vi har motiveret landmænd til at ansøge om at blive demonstrationscase via videofilm med landmand, som går ad nye veje til vækst.
• Vi udvalgte cases på baggrund af et ansøgningsskema med beskrivelse af idé, hidtidige proces, samt
behov for og brug af værktøjer og rådgivning. Der blev udvalgt seks cases med eksempler og idéer, som
andre landmænd kan spejle sig i og vil finde interessante at følge, og som samtidig indeholder historier til
forbrugere og omverden om, hvad der også sker i landbruget. De seks case var:
- Smag på Landskabet – et selskab til afsætning af naturkød
- Salg af mel fra gamle kornsorter direkte til forbrugerne
- Ko-krammeri – oplevelser på en gård
- Gårdbutik og private labels i en mælkeproduktion
- Giv det traditionelle landbrug ny værdi - afskårne blomster og udnyttelse af tomme driftsbygninger
- Hø-mælk i samarbejde med osteri.
• Der blev afholdt Løvens Hule I den 31. marts 2016, hvor en repræsentant for hver af de seks cases skulle
fortælle om sig selv og sin idé. Derefter vurderede fire paneldeltagere idéen og gav hver af landmændene
en række gode råd og anbefalinger, herunder forslag til, hvor det ville være godt at supplere med ekstern
rådgivning. På den baggrund fik hver landmand tildelt op til 45.000 kr., som de kunne anvende til rådgivning, når de i næste del af projektet skulle demonstrere over for andre landmænd, hvordan de kom videre
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af deres vej mod vækst. Løvens Hule blev livestreamet på Facebooksiden ”Veje til vækst”. Casene blev
beskrevet i artikler på LandbrugsInfo og i opslag på facebooksiden ”Veje til vækst”, samt i en artikel i en
landbrugsfaglig avis.
AP 3 Kick off-seminar.
• Der blev planlagt, udarbejdet materiale til og afholdt Kick-off-seminaret "Tank op og læg ruten mod vækst”
den 5. april 2016, hvor delprocesser og værktøjer til anvendelse i vækstforløbet hos de seks cases blev
identificeret og formidlet.
• Kick-off-seminaret blev annonceret i opslag på Facebook-siden ”Veje til vækst” samt i forbindelse med
aktiviteter i AP 2.
• Indlægget ”Et liv med forretningsudvikling” fra Kick-off-seminaret blev optaget og formidlet som video på
bl.a. YouTube. Endvidere blev der optaget og formidlet podcasten ”Veje til vækst” med interview af landmand og rådgiver, der deltog i Kick-off-dagen.
AP 4 Analyse af cases.
• Der blev afholdt møder hos de seks cases for at afsøge muligheder for forretning i casenes ide, kvalificere
idéen med rådene fra Løvens Hule I og tilrette processen samt igangsætte brug af rådgivningen i demonstrationerne.
• De seks cases har i samarbejde med rådgivere i og udenfor landbruget gennemført demonstrationer af
metoder og værktøjer, der har understøttet deres ide og ønske om udvikling af forretningen indenfor rammerne af det beløb, de fik tildelt i Løvens Hule I.
• Via opslag på Facebooksiden ”Veje til vækst” har landmænd og rådgivere fået beskrevet og visualiseret
den proces casene har gennemløbet, herunder hvilke værktøjer og metoder der har været i brug i forløbet.
• Vi formidlede erfaringerne fra demonstrationernes forløb via åbent hus med to af casene, indlæg på Vejlby Landbrugsskole fra en case, indlæg på Agromek fra tre cases, indlæg på seminar for landmænd med
interesse i idéen i en case samt fra alle cases på netværksmøde for deltidslandmænd. Aktiviteterne er formidlet bredt via opslag på Facebook, og indlægget på Vejlby Landbrugsskole er optaget som video og kan
ses på YouTube.
AP 5 Sparring og erfaringsudveksling.
• Der blev den 7. april 2016 oprettet Facebook-gruppen ”Netværksgruppe Veje til vækst”. Her havde landmænd, rådgivere og projektdeltagere mulighed for at sparre med hinanden og erfaringsudveksle om proces, idéer og værktøjer.
• Der blev i november 2016 lavet en interviewundersøgelse hos case-landmændene om den proces, de
havde gennemløbet og deres evaluering af forløbet og rådgivningen.
• Der blev afholdt Løvens Hule II den 5. december 2016, hvor case-landmændene fik lejlighed til at fortælle
om processen, de havde været igennem og resultaterne, de havde opnået, foran panelet fra Løvens Hule I.
Løvens Hule II blev livestreamet på Facebooksiden ”Veje til vækst”.
• Paneldeltagerne evaluerede casenes brug af rådgivning, udbyttet af det tildelte beløb og de forandringer
og resultater, der var opnået under demonstrationerne.
• Vi har formidlet erfaringerne fra caseforløbene i såvel interviewfilm med case-landmændene som via små
videospot på udvalgte delprocesser samt ”trailers”, der giver overblik over processen fra de gode råd i Lø-
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vens Hule I til de opnåede resultater præsenteret på Løvens Hule II.
• Der er publiceret en række artikler på Landbrugsinfo.dk om og med case-landmændene, samt projektets
forløb og erfaringer med rådgivning omkring forretningsudvikling og brug af sociale medier på deres udviklingsveje. Vi oprettede Facebook-siden og YouTube-kanalen ”Veje til vækst” den 7. april 2016, og benyttet
dem i formidlingen af viden på LandbrugsInfo og andre digitale platforme samt til formidling af erfaringer fra
såvel case-landmændene som andre landmænd, der arbejder med nye veje til vækst. Vi har delt opslag på
andre facebooksider for at nå så langt ud som muligt. Vi har desuden benyttet roll-ups og grafisk materiale
til at fortælle om aktiviteterne og resultaterne i forbindelse med arrangementer.
AP 6 Projektledelse.
• Vi har tilrettelagt et projekt med en klar og motiverende proces: Intens start, et demonstrationsforløb med
fremdrift og en afslutning, som gav såvel en evaluering som opsamling på forløb og bud på fremtiden for
caselandmændene.
Projektets resultater/leverencer:
- Kompetenceudvikling af, demonstration for og videnoverførsel til landmænd inden for det specifikke område: forretning og vækst
Uddybning resultater/leverencer
Der er leveret følgende leverancer:
• Der er udarbejdet en digital værktøjskasse, som indeholder links til udvalgte metoder og værktøjer, der
kan understøtte landbrugsvirksomhedernes vækstmuligheder. Værktøjskassen er præsenteret på kick offseminaret.
• Der er løbende udgivet artikler om demonstrationsforløbet hos de seks case-bedrifters processer mod
bæredygtig vækst, herunder om opstarten, præsentation af cases, afholdelse af kick off-seminaret, casenes
erfaringer i forløbet, erfaringsudvekslingsworkshoppen, Løvens Hule I og II, samt evalueringen af hele forløbet. Formidlingen af forløbet omfattede:
- Oplag på Facebook – herunder livestreaming fra Facebook
- Videoer på YouTube
- Udgivelse af 13 artikler og notater.
- Åbnet hus hos og indlæg om casene
- Roll-ups og grafisk materiale
- Artikler i landbrugsfaglige medier
- Omtale i nationale medier, herunder interview i P4, DR1 og TV2.
• Der er afholdt Løvens Hule I og kick off-seminar for rådgivere og landmænd, der deltog i forløbet.
• Der er afholdt erfaringsudvekslingsworkshop, Løvens Hule II, for rådgivere og landmænd, der deltog i
forløbet.
• Der er ved afslutningen af projektet udarbejdet en præsentationsvideo af case-landmændenes resultater
og erfaringer samt en evaluering af deres forløb og deltagelse i projektet.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Lettere adgang til rådgivning om udviklingsmulighederne på bedriften og forretningsgørelse af mulighederne
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Uddybning brugerrettede effekter
Systematisering af viden og værktøjer i den digitale værktøjskasse giver landmænd og rådgivere nem adgang til viden og værktøjer, der kan benyttes, når der skal udvikles og skabes ny forretning. Derudover
giver det adgang til værktøjer, der kan benyttes, når der skal være styr på kerneforretning, produktion og
drift, så den udviklede forretning kan forankres og vækste.
Demonstrationerne af det udbytte, case-landmændene har haft af den gennemførte rådgivning, bidrager til,
at rådgivningsvirksomhederne får mere fokus på mulighederne i den udviklingsorienterede rådgivning. Disse muligheder er for såvel landmændene, der ønsker at gå helt nye veje, som bedrifter, der har behov for at
blive mere rentable samt deltidsbrug, der evt. ønsker at udvikle sig til heltidsbrug.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Det forventes, at et øget fokus på rådgivning, der understøtter landbrugsvirksomhedernes udviklingsmuligheder i forhold til at gå nye veje for at skabe vækst og en forbedret konkurrenceevne, i løbet af en årrække
vil kunne bidrage positivt til udvikling i landdistrikterne igennem skabelse af arbejdspladser og aktivitet på
landet.
Det forventes på længere sigt, at effekten af denne udviklingsunderstøttende rådgivning vil medvirke til, at
andelen af små og mellemstore landbrugsvirksomheder med dårlig økonomi reduceres, fordi de udvikles til
mere rentable virksomheder, hvilket vil have en positiv effekt på de afledte erhverv i landdistrikterne.
Note 92. Minus 30 foderenheder pr. gris (LD)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet er at demonstrere, at en reduktion af det samlede foderforbrug pr. produceret gris fra undfangelse
til slagtning kan nås ved at sætte fokus på ”vigtigste håndtag”, med direkte eller indirekte indflydelse på
foderforbrug, i såvel sohold som smågrise- og slagtesvineproduktion.
Projektets aktiviteter:
I projektets demonstrationsaktiviteter er der i de 27 tilbageværende besætninger efter udskillelse implementeret viden, som kan forbedre foderforbruget.
- Der er gennemført et rådgivningsbesøg
- Der er udarbejdet 1 DB-tjek
- Der er indsamlet 1 E-kontrol
- Der er udført data-kontrol af projektgruppens faglige eksperter
- Formidling til deltagende besætninger i form af hit-lister og nyhedsbreve
- Indlæg til svinekongres og ved møder for svineproducenter
- Gennemført møde for deltagende besætninger
- Projektledelse og projektdeltagermøder
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
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Uddybning resultater/leverencer
I forbindelse med demonstrationen i de 27 besætninger er følgende leverancer:
- Besøgsrapport fra opfølgningsbesøg for implementering af aktiviteter i aftalt handlingsplan for reduktion af
foderforbrug
- 1 DB-tjek rapport til dokumentation i projektperioden af foderforbruget
- E-kontrol til dokumentation i projektperioden af foderforbruget
- 1 hitliste som viser de deltagende besætningers placering i forhold til hinanden i foderforbrug
- SurveyXact undersøgelse af de deltagende besætninger
- Indlæg ved Svinekongres og til møder for svineproducenter
- Artikel i Fagmagasinet Svin
- Slutrapportering af projektet
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre bundlinje
Uddybning brugerrettede effekter
Der er mange penge at hente til producentens bundlinje ved at optimere foderforbruget. Det er i høj grad
forbedringer i management, som kan medvirke til reduktion af foderforbruget når man fx reducerer spild,
øger foderudnyttelsen ved korrekt formaling mv.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Optimeret foderforbrug giver en styrket indtjening til producenten og dermed til samfundet, og samtidig
medfører et forbedret foderforbrug pr. kg produceret kød en mindre belastning af miljøet. Styrkes økonomien i svineproduktionen giver det styrket konkurrence og dermed basis for at fastholde arbejdspladser i erhvervet.
Note 93. Sænk din ko- og kalvedødelighed (DEMO)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
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. Tal for 2014 angav en dødelighed på cirka 5 procent for køer og cirka
8,3 procent for kalve. Der var derfor brug for fortsat at arbejde med reduktion af dødeligheden.
Formålet med nærværende videnoverførselsprojekt var derfor at sænke kalve- og kodødeligheden yderligere til gavn for dyrevelfærden, samfundsaccepten samt landmandens økonomi.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1: Nå i mål med ko- og kalvedødeligheden
• På baggrund af ny viden genereret i projektet ”Sunde køer og kalve dør ikke” er der blevet publiceret en
række artikler samt en poster om reduktion af ko- og kalvedødelighed.
• Der er produceret en instruktionsvideo om procedure for on-farm obduktioner.
• Der er produceret en instruktionsvideo om udtagelse og forsendelse af organmateriale til laboratorieun-
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dersøgelse
• Der har været afholdt en workshop for kvægdyrlæger og kvægrådgivere om ny viden om rådgivningspraksis og om en ny og effektiv samarbejdsform, der har kunnet reducere dødelighed i case-kvægbesætninger,
der indgik i projekt ”Sunde køer og kalve dør ikke”.
• Der er gennemført to stikprøveundersøgelser om korrekt aflivning af kvæg, og der har været givet direkte
information til landmænd, der ikke afliver korrekt samt generelt til landmænd og kvægdyrlæger om procedurer for korrekt aflivning.
Aktivitet 2: Kalvekursus
• Der er planlagt og gennemført et intensivt kursus af 2 x 2 dage med en mellemliggende ”hands on-fase”,
hvor kursisterne anvendte teorien i praksis. På kurset deltog 14 dyrlæger med særlig interesse for rådgivning indenfor kalve og ungdyr.
• Der er blevet afholdt to tema-møder, hvor såvel landmænd som kvægrådgivere er blevet introduceret til
ny viden om pasning af kalve og ungdyr samt delt erfaringer fra praktisk implementering af denne viden.
Aktivitet 3: ØKO-kalvekampen
• Der er gennemført en ”ØKO-kalvekamp” i et forløb over 12 måneder med løbende aktiviteter i 5 teams og
i alt 28 besætninger. Aktiviteterne bestod indenfor teams af gensidige besøg på hinandens bedrifter (staldskolebesøg, jvf. nedenfor) samt formulering af fokusområder på egen bedrift.
• SEGES fulgte op på effekten af aktiviteterne gennem månedlige og kvartalsvise opgørelser af udviklingen
i dødelighed (1-180 dage) i de medvirkende besætninger og teams.
• SEGES offentliggjorde desuden løbende stillingen i konkurrencen.
• Inden for hvert team foregik der staldskoleaktiviteter, som bragte deltagerne rundt på hinandens ejendomme med fokus på kalvestald og management af kalve. Staldskolerne foregik i kalvestalden på den aktuelle bedrift, og de besøgende kalvepasserne hjalp værten med at gennemgå rutinerne og udpege forbedringsområder, som blev diskuteret og aftalt på stedet.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
Aktivitet 1: Nå i mål med din ko og kalvedødeliged
• Syv artikler til landmænd om reduktion af dødelighed
• To artikler til landmænd om ”korrekt aflivning” af køer og kalve
• Tretten breve med direkte information til landmænd om ”korrekt aflivning”
• Facebookopslag til dyrlæger om instruktion af landmænd i ”korrekt aflivning”
• Poster om brug af on-farm obduktion af køer til at øge besætningsspecifik viden om dødsårsager
• To instruktionsvideoer om on-farm obduktion
• Facebookopslag om on-farm obduktioner
• En artikel til rådgivere/dyrlæger om reduktion af kalvedødelighed
• Fem Facebook opslag til landmænd om reduktion af kalvedødelighed
• En FarmTest-rapport samt en faglig artikel herom vedrørende hygiejne og desinfektion i kalvenes nærmiljø.
• Brev tilsendt ca. 16.000 kvægbrugere om aktuel status for dødelighed samt mulighed for second opinion
rådgivning
• Workshop om nyt rådgivningskoncept for reduktion af dødelighed
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Aktivitet 2: Kalvekursus
• Kalvekursus modul 1 er gennemført med fokus på den nyfødte kalv, diarre og praktiske kontrolpunkter for
optimal råmælkstildeling.
• Kalvekursus modul 2 er gennemført med fokus luftvejsinfektioner, opfølgning på hands-on forløbet samt
kælvningsmanagement.
• Der er afholdt to temadage om kalvemanagement
Aktivitet 3: ØkokalveKampen
• Fem staldskoler om reduktion af kalvedødelighed i økologiske besætninger etableret
• Fem faglige artikler om etablering af samt foreløbigt
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
• Via obduktion af udvalgte døde køer og/eller kalve sammenholdt med grundig besætningsanalyse opnås
et sikkert vidensgrundlag for årsagssammenhænge for forhøjet dødelighed. Herved opnås bedre forståelse
for sygdomssammenhænge. Denne viden omsættes bedst til egentlige forandringer i besætningen ved at
inddrage psykologiske aspekter af forandringsledelse og bidrager dermed samlet set til igangsætning og
fastholdelse af en målrettet proces til reduktion af dødeligheden, som vil medføre et varigt forbedret management. Herved opnås en forbedret sundhed og dyrevelfærd.
• De øgede kompetencer hos kursisterne, der gennemførte KalveKursus vil bidrage til at sundheden forbedres blandt de besætninger hvor kursisterne udøver rådgivning. Herved opnås bedre forebyggelse og dermed færre sygdomsforekomster, et mildere sygdomsforløb ved bedre behandling og håndtering samt derigennem bedre dyrevelfærd.
• Økokalvekampen sætter fokus på og formidler gode og konkrete råd fra landmand til landmand om forbedring af kalvepasningen. Herved håndteres og forebygges sygdomme bedre og velfærden øges
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Økonomisk relaterer effekterne for besætningsejeren 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 desuden 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 94. Sunde køer og kalve dør ikke - UDVIKLING
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Landbrug og Fødevarer Kvægs nuværende strategi tilskriver, at dødeligheden reduceres til 3,5 procent for
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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:
ARBEJDSPAKKE 1: VÆRDIFULD UDVIKLING AF DIAGNOSTIKKEN
• De fire obduktionsdyrlæger har videreført ”learning-by-doing” processen via on-farm obduktioner af ca. 70
køer foretaget i kvægbesætninger med forhøjet dødelighed
• Baseret på learning-by doing-processen udviklede obduktionsdyrlægerne en standardliste over nødvendigt udstyr til on-farm obduktion
• Obduktionsdyrlægerne udviklede derudover en procedurebeskrivelse for on-farm obduktion.
• Der blev udviklet en drejebog til brug for filmoptagelse af en instruktionsvideo om on-farm obduktionsprocedure
• Der blev udviklet en drejebog til brug for filmoptagelse af en instruktionsvideo om udtagelse og forsendelse af organmateriale til laboratorieundersøgelse
• De fire obduktionsdyrlæger indgik i problemknuserteams, beskrevet under Arbejdspakke 2, og bidrog med
konkret viden om dødsårsager i konkrete case-besætninger i projektet.

ARBEJDSPAKKE 2: SUNDE KØER DØR IKKE
• Den motiverende rådgivningspraksis og samarbejdspraksis for problemknuserteams blev integreret, da
det blev vurderet at rådgivning i reduktion af ko-dødelighed kræver et tæt sammenspil mellem besætningsspecifik viden om årsagssammenhænge for dødelighed og indsigt i hvorledes en forandringsproces forløber
i en konkret besætning.
• Hvert af de fire problemknuserteams, formeret i 2015, fortsatte analyse- og proces arbejdet i endnu to
konkrete case-besætninger
• En motiverende rådgivningspraksis blev udviklet via de erfaringer de fire teams tilegnede sig ved at forestå rådgivning i reduktion af ko-dødelighed i konkrete case-besætninger
• Der er afholdt tre workshops, hvor hvert team fremlagde de opnåede erfaringer. Hver case blev drøftet i
plenum således at alle teams kunne drage fordel af de opnåede erfaringer
• Der er besøgt og lavet interviews af landmænd og problemknuserteams med henblik på at få en forståelse af, hvordan de håndterer facilitering af forandringsprocessen
• Efterfølgende besøgte problemknuserteams besætningerne for at få indsigt i hvad der motiverer den enkelte landmand. Der blev arbejdet med de psykologiske aspekter hos den enkelte landmand, i forhold til at
få indsigt i hans identitet og selvforståelse for at afklare hvad der motiverer til forandring
• Der blev på baggrund af problemknusernes besætningsbesøg samt interviews af landmænd og teams,
udviklet en arbejdsprocedure for rådgivning i reduktion af dødelighed
• Indretning og brug af staldanlæg. Undersøgelsen af hvorledes indretning og brug af staldanlægget kunne
bidrage til reduktion af kodødeligheden er blevet koordineret med arbejdspakke 3 i den aktivitet, der omhandler rengøring og desinfektion, og er beskrevet der.
• Sygebokse. Der er besøgt og lavet casebeskrivelser i otte besætninger, hvor besætningsejeren/ driftslederen er blevet interviewet om indretning og brug af sygebokse.
• Indretning og brug af sengebåse. Der er gennemført besætningsbesøg og interview hos 6 landmænd om
management og pasning af sengebåsene. Der er udviklet og anvendt en kartoffeltest, der vurderer den
slibende effekt af madrasser med og uden strøelse.
ARBEJDSPAKKE 3: SUNDE KALVE DØR IKKE
• Der er lavet deskriptiv statistik samt en statistisk analyse af data fra besvarelserne fra det i 2015 udsendte
spørgeskema om kalvemanagement. Der er udarbejdet en rapport på baggrund af spørgeskemaundersø-
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gelsen
• Der er sammen med en professionel desinfektionsrådgiver gennemført en rengøringstest, der undersøgte
effekten af forskellige procedurer for rengøring og desinfektion på overlevelse af bakterier (bakteriekim).
Resultatet af undersøgelsen er blevet beskrevet i en rapport
• Der er udarbejdet drejebøger til to korte film som beskriver korrekt rengøring og desinfektion
• Der er udviklet et beslutningsstøtteværktøj der kan bruges af rådgivere i forbindelse med problemløsning i
kalvestalden. Værktøjet er baseret på et canadisk fejlfindingsværktøj, der er justeret til danske forhold og
afprøvet ved besøg i besætninger med høj eller lav kalvedødelighed
• Til landmanden er der også udviklet et beslutningsstøtteværktøj, i form af en tjekliste, til hjælp for optimale
pasningsrutiner og management i kalvens første to levemåneder. Værktøjet et udviklet via en række workshops med deltagelse af faglige eksperter på SEGES.
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre sygdomsforståelse
- Bedre almen dyrevelfærd
- Nyt koncept
Uddybning resultater/leverencer
ARBEJDSPAKKE 1: VÆRDIFULD UDVIKLING AF DIAGNOSTIKKEN
• Et beredskab bestående af 4 dyrlæger med særlige kompetencer i on-farm obduktion af køer
• Standardliste over anbefalet udstyr til on-farm obduktion
• Procedurebeskrivelse i on-farm obduktion af køer
• Instruktionsvideo om on-farm obduktion
• Instruktionsvideo i udtagning og forsendelse af organmateriale til laboratorieundersøgelse
ARBEJDSPAKKE 2: SUNDE KØER DØR IKKE
• Et beredskab bestående af 4 problemknuser-teams, der kan lave specialiseret rådgivning i reduktion af
dødelighed
• Beskrivelse af et koncept for en motiverende rådgivningspraksis om reduktion af dødelighed i kvægbesætninger
• Case beskrivelser om indretning og brug af sygebokse
• Rapport om management og pasning af sengebåsene med fokus på den slibende effekt af madrasser
med og uden strøelse.
ARBEJDSPAKKE 3: SUNDE KALVE DØR IKKE
• Rapport om kalvemanagement i Danmark samt statistisk analyse af sammenhænge mellem kalvemanagement og kalvedødelighed.
• Rapport om effekt af rengøring og desinfektion af kalvebokse.
• Drejebog til instruktionsvideo om korrekt rengøring og desinfektion.
• Drejebog til instruktionsvideo om korrekt opblanding af desinfektionsmiddel
• Et beslutningsstøtteværktøj, der kan bruges af rådgivere i forbindelse med problemløsning i kalvestalden.
• Et landmandsrettet beslutningsstøtteværktøj til hjælp for optimale pasningsrutiner og management i kalvens første to levemåneder.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
Via obduktion af udvalgte døde køer og/eller kalve sammenholdt med grundig besætningsanalyse opnås et
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mere sikkert vidensgrundlag for årsagssammenhænge for forhøjet dødelighed. Herved opnås bedre forståelse for sygdomssammenhænge hos landmand og rådgivere. Denne viden omsættes bedst til egentlige
forandringer i besætningen ved at inddrage psykologiske aspekter af forandringsledelse og bidrager dermed samlet set til igangsætning og fastholdelse af en målrettet proces til reduktion af dødeligheden medføre et varigt forbedret management. Herved opnås en forbedret sundhed og dyrevelfærd.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
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 i besætningen og i erhvervet som helhed. 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 dansk kvægbrug. For erhvervet opnås øget samfundsaccept af kvægproduktionen.
Note 95. Optimering af vanding og afvanding
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er, at undersøge fordele og ulemper ved forskellige dræn-metoder og -materialer
samt hvilke betydninger afvandingsdybden har på afgrøderne og næringsstoffer. Endvidere er formålet at
sikre opsamling og opbygning af viden til styring af markvanding, lave afgrødemodeller for nye afgrøder i
landbruget samt opdatering af forvaltningen af vandressourcer.
Projektets aktiviteter:
Projektet havde 3 arbejdspakker med i alt 7 aktiviteter.
• AP1.1 Drænforsøg:
Et fastliggende, længerevarende forsøg med forskellige drænmaterialer er viderekørt. Forsøget har været
besigtiget jævnligt og afvandingsforholdene vurderet og midlertidige erfaringer er blevet udbredt til rådgivningen. Som planlagt har der ikke været foretaget målinger i forsøget. Der har været afholdt workshop med
SEGES, den lokale forsøgsenhed, DMogE (Danske Maskinstationer og Entreprenører) samt værtslandmanden om forsøgets kvalitet og tilstand samt, hvordan vi bedst muligt for viden ud forsøget i fremtiden.
• AP1.2 Strukturkalkning til forbedret dræneffekt:
Denne arbejdspakke er ikke gennemført. (se #6 og #7)
• AP1.3 Afvandings betydning for rodudvikling, udbytte og økonomi:
Et længerevarende, fastliggende forsøg er videreført. Forsøget indeholder led, hvor dræn er placeret i forskellige dybder fra 60 – 120 cm. Der har været vinterhvede i forsøget, og i hvert led er der gennemført behandlinger med tre forskellige mængder kvælstof tilført (0 kg N, fuld norm og halv norm). Der er foretaget
måling af udbytter (høst), mængde kvælstof i jorden ved vækststart (N-min), automatiske og manuelle
vandstandsmålinger samt målinger af afgrødemassen (RVI) gennem vækstsæsonen.
• AP2.1 Styring af vanding i græs og kløvergræs:
Der er gennemført analyser af resultaterne fra et forsøg med vanding af kløvergræs gennemført i årene

230

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

2913-2015 ved Aarhus Universitet. Data er bearbejdet med henblik på anvendelse i en afgrødemodel, der
indgår i beregningen af aktuel fordampning. Der er endvidere udviklet en udbytteresponsfunktion baseret
på beregnede tørkestressdage. Beregningen af udbytterespons skal udgøre kernen i en økonomimodel,
der kan anvendes som beslutningsstøtte ved vandingsstyring. Tre lokale rådgivere med stor praktisk erfaring vedrørende vanding af græs og kløvergræs har været involveret i forarbejdet til udarbejdelsen af en
strategi for vanding af græs og kløvergræs. De foreløbige resultater er afrapporteret på Plantekongressen
2017.
• AP2.2 Nye afgrødemodeller til styring af vanding:
Aarhus Universitet har foretaget registreringer af afgrødernes udvikling af biomasse og bladareal. Registreringerne er gennemført i en række afgrøder, som enten endnu ikke har nogen afgrødemodel til styring af
vanding eller som har behov for en opdatering af modellen på grund af udvikling af nye sorter.
• AP2.3 Mere vand til markvanding:
Der er foretaget beregninger af en række landbrugsafgrøders årlige vandingsbehov i perioden 1990-2015
med udgangspunkt i klimadata for 8 forsøgsstationer. Beregningerne er endvidere foretaget ved seks forskellige rodzonekapaciteter. Data er beregnet med Vandregnskab Online og analyseret med henblik på
udvikling af funktioner til interpolering af resultaterne, så der kan udarbejdes landsdækkende opgørelser af
vandingsbehov baseret på klimadata for en årrække.
• AP3: Produktionsøkonomi:
Der er udført økonomiske beregninger og analyse ved overvejelser om investering i drænanlæg.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Oversigt over Landsforsøgene:
• Analyser og resultater af drændybdens betydning for udbytte og næringsstoffer
• Vanding af kløvergræs – resultater fra 3-årigt forsøg
Landbrugsinfo:
• Artikel om ’Vandingsbehov på grovsandet jord' af Søren Kolind Hvid
• Artikel om ’Dræns betydning for høstudbytter – fem års resulater’ af Eskild H. Bennetzen & Rasmus M.
Mortensen
• Artikel om ’Økonomisk vurdering af omdræning' af Eskild H. Bennetzen & Mikkel G. Hansen
Plantekongres:
• Indlæg: 'Er der penge i at vande kløvergræs?' af Mathias N. Andersen
• Indlæg: 'Sådan planlægges vanding af kløvergræs og majs i praksis' af Carsten C. Kock
Andet:
• Projektet og viden fra projektet er blevet præsenteret ved flere arrangementer og kurser for rådgivere og
landmænd
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen

231

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Uddybning brugerrettede effekter
Afvanding: Projektet har givet afgørende viden om, hvordan afvanding påvirker udbyttet og næringsstofudnyttelsen, der direkte hjælper landmænd til at vurdere, om det er en god investering at anlægge dræn.
Samtidig er erfaringer med forskellige dræn-materialer og –metoder blevet udbredt.
Vanding: Projektet har tilvejebragt et forbedret grundlag for styring af markvanding, herunder i særlig grad i
kløvergræs, der er den ”største” vandingsafgrøde i Danmark. Der er endvidere tilvejebragt et nyt grundlag
for tildeling af vand i vandingstilladelser.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Afvanding og vanding er grundvilkår for fødevareproduktionen og herved samfundet som helhed. Projektet
bidrager med en langsigtet effekt, fordi projektet genererer viden, der er essentielt for at bevare jordens
dyrkningssikkerhed og dermed jorden som ressource til fødevareproduktion. Projektet bidrager også til
forbedret næringsstofudnyttelse og udnyttelsen af ressourcer til markvanding til gavn for miljøet. Hertil bidrager det med specifik viden nødvendig for opdateret samfundsmæssig forvaltning af vandressourcer.
Note 96. Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Klovlidelser er blandt de vigtigste årsager til dårlig velfærd og øget dødelighed hos malkekøer. Forbedring
af klovsundheden er derfor et centralt indsatsområde for Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Formålet med projektet var at udvikle et rådgivningskoncept, der på besætningsniveau sikrer iværksættelse af målrettede,
effektive og varige tiltag samt udvikle ny viden om, hvorledes fuldfoderets sammensætning påvirker forekomst af klovlidelser, og hvorledes opstaldningsforhold for ungdyr påvirker udviklingen af deres klovform og
benstilling.
Projektets aktiviteter:
Ap. 1: Rådgivningskoncept
a) Rådgivningskoncept:
• Der er gennemført et litteraturstudie baseret på tilgængelige videnskabelige artikler og lærebøger i 2015. I
2016 er der gennemført vidensopsamling fra landmænd, dyrlæger, kvægrådgivere og klovbeskærere via en
workshop. Dernæst er der via tre workshops, som er afholdt med deltagelse af tre kvægdyrlæger og to
kvægbrugskonsulenter, udviklet et rådgivningskoncept. Der er beskrevet og fremstillet materiale til formidling af konceptet.
b) Benchmarking:
• For at kunne målrette rådgivning i klovsundhed behøves valide klovregistreringsdata på besætningsniveau. For at øge validiteten er der udviklet et IT program, som hver måned automatisk genererer en mail,
som sendes til alle de klovbeskærere, der registrerer deres fund under beskæringen, og som sender deres
registreringer til den nationale Kvægdatabase. Den væsentligste del af udviklingsarbejdet blev gennemført i
2015 og færdiggjort i 2016. I mailen kan den enkelte klovbeskærer se, hvad han/hun selv har registreret af
klovlidelser den seneste måned og det seneste år. Ved siden af klovbeskærerens egne gennemsnit ses
landsgennemsnittene for de enkelte lidelser
• Der er udviklet et program, som hver måned genererer opgørelser over registrerede klovlidelser opgjort
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som total men er også opgjort efter kvægrace, paritet (alder som mælkeydende ko) og laktationsstadie. Alle
opgørelser er gjort tilgængelige både i tabelform og som grafisk visning. Opgørelserne viser forekomsten af
de enkelte klovlidelser måned for måned og år for år fra 2013 og frem.
Ap. 2: Fuldfoderoptimering til reduktion af klovlidelser
• Der er udviklet og afprøvet en metode til videoovervågning og databehandling af ændringer i køernes
ædeadfærd som funktion af fuldfoderoptimering. Afprøvningen blev påbegyndt i 2 besætninger i 2015 og er
fortsat i 2016. I den første besætning blev der arbejdet med simpel opsamling af billeder fra 4 overvågningskameraer (centreret over foderbordet) på server og manuelt tællearbejde af køer ved foderbordet.
Derudover blev 11 prøver af fuldfoder analyseret, idet blandingsgraden af foderblandingen blev bedømt ved
TMR-score, græsbolde-score og partikel-score.
Til videoovervågning i den anden besætning blev opsat kamera med tællefunktion for at effektivisere databehandlingen.
• Der blev lavet en statistisk analyse af sammenhænge mellem klovsundhed og foderblanding i 58 andre
besætninger, hvor der fandtes detaljerede registreringer af forekomst af klovlidelser og af fuldfoderets blandingskvalitet i perioden 2015-2016. Data fra de 58 besætninger blev analyseret for sammenhæng mellem
foderets blandingsgrad og forekomst af sålesår som den mest robuste registrering med henblik på beskrivelse af hornrelaterede klovlidelser i besætningerne.
Ap. 3: Opstaldningens indflydelse på benstilling og klovform hos ungdyr
Besætningerne i projektet blev udvalgt i 2015 og ni besætninger blev i perioden 2015-2016 besøgt 4-5
gange med 3-4 måneders mellemrum.
• I alt 712 dyr blev fulgt og vurderet 4 til 5 gange hver over en periode på 10 til 13 måneder.
• Dyrene i projektet blev vurderet både fra siden og bagfra af to af de i alt tre observatører ved hvert besøg.
Til vurderingen af dyrenes benstilling blev anvendt ICAR’s internationalt anerkendte 9-punkts skala for hasestilling og hasevinkel. Før dataindsamling blev de tre projektdeltagere kalibreret i anvendelsen af denne
9-punktsskala.
• Alle vurderinger blev registreret sammen med dyrenes alder og oprindelsesbesætning, hvorefter resultaterne er samlet og analyseret af en specialiseret forsker fra Københavns Universitet.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre almen dyrevelfærd
- Nyt koncept
Uddybning resultater/leverencer
• Der er udviklet et rådgivningskoncept vedrørende klovsundhed inklusiv et hæfte til formidling af konceptet
samt en såkaldt dokumentsamling, der indeholder baggrundsoplysninger og hjælpeværktøjer til hæftet.
• Benchmarkværktøj for klovbeskærere: en mail, som sendes direkte til alle registrerende klovbeskærere og
med landsgennemsnit samt klovbeskærerens egne gennemsnit.
• Benchmarkværktøj for rådgivere og landmænd: offentlige tilgængelige oversigter over, hvad der er registreret på landsplan opgjort efter race, paritet og laktationsstadie måned for måned og år for år, vises i både
tabelform og grafisk.
• Rapport med analyser af vekselvirkninger mellem fodring og malkekøers æde-adfærd og analyser af fuldfoderets blandingskvalitet og forekomsten af sålesår hos malkekøer.
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• Rapport over, hvorledes opstaldningsmetoden af ungdyr i vækst påvirker udviklingen af benstilling.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
Rådgivningskonceptet vil hos primærproducenten kunne give en erkendelse, der fører til et ønske om ændringer i management til det bedre, således at der opnås sygdomshåndtering, færre klovlidelser og dermed
bedre dyrevelfærd. Benchmarking af forekomst af klovlidelser vil ligeledes motivere landmænd til at igangsætte forebyggende tiltag til forbedring af klovsundheden - resulterende i færre klovlidelser.
Øget viden om sammenhænge mellem fodringsmanagement og forekomst af klovlidelser samt sammenhæng mellem opstaldning og udvikling af klovform og benstilling hos landmanden og hans rådgivere vil
medvirke til øget anvendelse af forebyggende tiltag, der vil kunne reducere forekomsten af klovlidelser hos
malkekøer.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
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 98. Økologisk vidensindsamling og formidling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er således, at der fra nationale og internationale forsøg- og forskningsresultater
genereres brugbar formidling af den nyeste viden indenfor det brede økologiske fagområde. Formålet er i
forlængelse heraf, at der skabes mulighed for, at økologiske landmænd og deres rådgivere til stadighed får
adgang til den nyeste viden og har mulighed for at indhente den gennem artikler og workshops, kongresser
og seminarer.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af fem delaktiviteter, der alle fokuserer på at udbrede aktuel og ny viden, der giver både
nyetablerede og erfarne økologiske landmænd mulighed for at dygtiggøre sig og holde sig ajour med nye
tiltag, der kan bidrage til en sikker produktion og forbedret bundlinje.
Økologiske principper og rammevilkår: Det er vigtigt at de økologiske landmænd og deres rådgivere hele
tiden har adgang til ny viden om regler og retningslinjer indenfor den økologiske produktion og indenfor alle
faggrene. Så i projektet er der indsamlet og fulgt op på nye vejledninger og regler, der hurtigt skal formidles
og anvendes i det primære landbrug.
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Økologisk Planteproduktion: I forhold til, at de økologiske landmænd kan optimere sin produktion og hele
tiden kende til de aktuelle tiltag de kan foretage og være opmærksomme på i deres markbrug, så bidrager
dette projekt med aktuel viden om ukrudtsbekæmpelse, sygdomme og skadegørere. Retningslinjer for lovpligtige efterafgrøder er også et væsentligt emne, der i 2016 er blevet formidlet på grund af sin aktualitet.
Økologisk Husdyrproduktion: For at sikre husdyrene optimale forhold, der i øvrigt lever op til kravene indenfor den økologiske produktion er det vigtigt at ny viden, regler og retningslinjer formidles ud til producenterne. Med henblik på at sikre en høj dyrevelfærd og fødevaresikkerhed er det vigtigt, at primærproducenterne
hurtigt har adgang til nødvendig viden. I projektet er der i 2016 begyndt på en analyse af eksisterende
kvægdata om slagtedata og sygdomsregistreringer, samt ko- og kalvedødelighedsregistreringer. Den færdige analyse vil i 2017 blive formidlet.
Bæredygtighed, energiproduktion og klimatilpasning i økologiske sædskifter: Der er fra fødevarevirksomheder og forbrugere en øget interesse for økologiske produktions bæredygtighed og klimapåvirkning. Derfor
formidler dette projekt gerne debatoplæg og dygtiggørelse af landmænd og de uddannede bæredygtighedskonsulenter.
Fremtidens økologiske landbrug, kontakter og kongresser: I projektet er der særlig fokus på nyomlæggere
og deres mulighed for at få sat fokus på deres ejendom i den nye økologiske produktionsform de er begyndt på. Desuden har der været deltagelse i nationale kongresser indenfor Fjerkræ og Planteproduktion
for at indsamle relevant viden. Derudover deltagelse i ”Nordic Meeting on Agricultural Occopational Health
& Safety”.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har leveret 28 artikler, faktaark og præsentationer ved deltagelse i temamøder og workshops.
Projektet er forlænget og de sidste leverancer udarbejdes i 2017.
Indenfor:
Økologiske principper og rammevilkår er der leveret 10 artikler om især gødningsregler, anvendelse af mineraler, grønningskrav, medicinopbevaring på bedriften, regler for juletræsfrø, arealtilskud i økologisk produktion, gmo-fri sojamelasse,
Økologisk Planteproduktion; her har der været 7 artikler og faktaark om rodukrudt, pligtige efterafgrøder,
økologisk vinterhvede ti brødkorn, økologisk ærtehelsæd, Økologiske frø til efterafgrøder, økologiske
græsmarker.
Økologisk husdyrproduktion; Her er der leveret 8 artikler om blandt andet grovfoder til svin, behandling af
økologiske svin, vand og skygge til udegående kvæg, data om kvæg, græsprotein til fjerkræ.
Bæredygtighed, energiproduktion og klimatilpasning i økologiske sædskifter; 2 produkter; her er der holdt et
oplæg om Bæredygtighedssatsningen i den danske økologiske sektor i Forum for økologisk rådgivning,
samt en præsentation af RISE bæredygtigheds værktøjet overfor bæredygtighedskonsulenterne.
Fremtidens økologiske landbrug, kontakter og kongresser 1 artikel; Omlægning til økologi præsenteret
gennem et billedværktøj.
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Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
For landmanden betyder ny viden om regler og retningslinjer en mere sikker og kvalitetsmæssig sikker
produktion. Risikoen for ikke at leve op til reglerne kan være fatale og koste på bundlinjen. Derfor er den
viden der publiceres af væsentlig karakter for den økologiske producent. Ny viden om de produktionsmæssige forhold er vigtig også for udviklingen af bedriften og dermed ledelsen. Dyrevelfærd er en væsentlig
parameter i den økologiske produktion, derfor er den udbredte viden væsentlig for at leve op til krav og
kvalitet.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Med aktuel viden om regler, retningslinjer og faglige nyheder indenfor alle faggrene i den økologiske produktion vil der kunne måles effekter dels på at produktionen bevares og måske endda øges. Dels på forbedret dyrevelfærd og fødevaresikkerhed som er parametre, der er vigtige for forbrugerne. Så hvis vi kan
vise og være sikre på at primærproducenterne kender til de retningslinjer, der skal produceres under har vi
også større opbakning fra det omkringliggende samfund.
Note 99. Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning - af Kombi-Kryds
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at få skabt større viden om krydsning og effekten af at anvende forskellige
krydsningssystemer - herunder det nyudviklede krydsningssystem Kombi-Kryds. Med større viden kan vi
øge anvendelsen af systematiske krydsningsprogrammer til fordel for kvægbrugerens økonomi.
Projektets aktiviteter:
I arbejdspakke 1 (Beregning af den økonomiske effekt af krydsning på basis af dyr i besætninger med systematiske krydsningsprogrammer) er det vurderet, at de opstillede metoder til at dokumentere effekten af
krydsning ikke er de bedst mulige. Disse analyser er derfor ikke gennemført. I stedet er det valgt at beregne
forskelle imellem krydsningsdyrs og renracede dyrs præstationer på basis af registreringer i kvægdatabasen. Disse forskelle er beregnet som indenfor-besætning forskelle imellem en given krydsningstype og
Holstein køer. Dette er gjort for ydelse, frugtbarhed, sundhed, overlevelse mm - altså de vigtigste egenskaber med en økonomisk betydning. Desuden er der opstillet et sæt af økonomiske værdier for de samme
egenskaber. På basis af denne viden er der beregnet samlet økonomisk effekt af krydsning på et meget
sikkert grundlag. Der er desuden udført en analyse af regnskabsresultater for hhv. besætninger der bruger
systematisk krydsning og besætninger med renracede dyr. Resultaterne viste dog, at der i 2015 ikke var et
tilstrækkeligt antal krydsningsbesætninger til at resultaterne kan antages at være troværdige og repræsentative. Vi vil på et senere tidspunkt gentage analysen på et større antal besætninger. Desuden har vi i projektet udviklet en prototype til en opgørelse som på besætningsniveau sammenligner forskellige racekombinationers præstationer.
I arbejdspakke 2 (Simherd Crossbred - Beregning af økonomisk effekt af krydsning ved hjælp af Simherd
simuleringer) er den tilgængelige litteratur på krydsningsområdet gennemgået i forhold til fastsættelse af
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raceniveauer og niveauer af heterosis mellem røde racer, Holstein og Jersey. Dette meget omfattende arbejde har resulteret i udarbejdelsen af en sammenfattende rapport. Sideløbende med dette er opstillet en
grundlæggende model for beregning af performance for krydsningskøer. Modellen er en overbygning på
SimHerd forskningsmodellen. Den anvender viden omkring niveau af heterosis og raceniveauer til at simulere resultater for enkelt-egenskaber på koniveau og på bagrund heraf økonomi for en hel besætning. I
forbindelse med dette arbejde har det været nødvendigt, som en delopgave, at undersøge om effekten af
avl er afhængig af managementniveau, og der har pågået et stort arbejde i forhold til hvordan krydsningsfrodighed for de enkelte egenskaber skal håndteres i et simuleringsværktøj. Udviklingen af prototypen har
taget længere tid end forventet og er derfor først afsluttet i februar 2017. Det betyder, at vi på nuværende
tidspunkt har et program (SimHerd Crossbred), som kan give basale resultater, men som stadig mangler
fleksibilitet i forhold til brugervenlighed. Programmet kræver således stadig specialviden for at kunne anvendes. Det er målet snarest mulig at finde midler til at øge brugervenligheden, således at endnu flere kan
få nytte af SimHerd Crossbred programmet.
Arbejdspakke 3 bygger på SimHerd Crossbreed fra arbejdspakke 2. Der er defineret 7 forskellige standard
scenarier for 2-racekryds, 3-racekryds og Kombi Kryds - med anvendelse af røde racer, Holstein og Jersey.
Hver af disse 7 scenarier er simuleret under 4 forskellige management systemer. De tekniske- og økonomiske konsekvenser er beskrevet i en intern rapport.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi og Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Arbejdspakke 1:
- Notat som beskriver den økonomisk effekt af krydsning ud fra praktiske data
- Prototype af opgørelse som på besætningsniveau sammenligner forskellige racekombinationers præstationer
- Regnskabsanalyser som sammenligner krydsningsbesætninger med tilsvarende besætninger som ikke
anvender krydsning
Arbejdspakke 2:
- Prototype af model af SimHerd Crossbred, som kan simulere tekniske og økonomiske konsekvenser af
krydsning på besætningsniveau
Arbejdspakke 3:
- Rapport som beskriver teknisk og økonomisk effekt af 7 typiske krydsningsscenarier anvendt under 4
forskellige management systemer
Resultater er formidlet i projektet ”Implementering af systematiske krydsningsprogrammer – Kombi-Kryds”
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Færre sygdomsforekomster
- Forbedret økonomi
Uddybning brugerrettede effekter
Krydsning af malkeracer giver malkekøer som har bedre dyrevelfærd. Dette skyldes, stor krydsningsfrodighed for egenskaber, der relaterer sig til sundhed og holdbarhed/robusthed. Dette avlsmæssige løft medfører samtidig en produktivitetsstigning og forbedret økonomi i mælkeproduktionen.
Tilvejebringelse af grundlæggende viden, som er systematiseret og præsenteret blandt andet på hjemme-

237

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

side i projektet ”Implementering af systematiske krydsningsprogrammer – Kombi-Kryds” gør det nemt for
kvægbrugere og rådgivere at få adgang til et opdateret beslutningsgrundlag i forhold til opstart og opfølgning på relevante krydsningsprogrammer.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
En forudsætning for, at dansk mælkeproduktion også fremover er konkurrencedygtig er, at der konstant
tages nye metoder og strategier til økonomisk optimering i anvendelse. Krydsning af malkeracer er ikke en
ny avlsstrategi, men udbredelsen har hidtil været begrænset i kvægbruget i Danmark i modsætning til svine- og fjerkræproduktionen, hvor krydsning anvendes systematisk. Det økonomiske potentiale ved anvendelse af systematisk krydsning er stort samtidig med, at det ikke kræver ekstra investeringer.
Projektet styrker dermed konkurrenceevnen i kvægbruget og dermed økonomien i de geografiske områder,
hvor mælkeproduktionen foregår.
Note 100. Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienters følsomhed
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at analysere og diskutere praktiske, produktionsmæssige og økonomiske muligheder
og begrænsninger for de økologiske bedrifter, og konventionelle bedrifter der overvejer omlægning til økologi, når den kommende N-regulering implementeres. N-regulering defineres på baggrund af recipienternes
(fjord, kystvand) følsomhed og af retentionen fra rodzonen og ud til recipienten.
Projektets aktiviteter:
AP1. Projektledelse
Sikrer fremdriften og produktiviteten i projektet, herunder opsamle informationer om den faglige og politiske
udvikling som har indflydelse på rammerne for den målrettede N-regulering.
AP2. Case-møder på konkrete bedrifter og ad hoc dialogfora (aktiviteter oprindeligt planlagt i 2016 er udsat
til 2017) Resultaterne fra det faglige og økonomiske arbejde fremlægges i 2017 for de landbrug som har
været med som case, i samarbejde med deres rådgivere.
AP3. Opfølgning på udredningen lavet i 2015 (2016)
Formål: At sætte ”økologiske øjne” på de virkemidler og styringsværktøjer, der vil blive anvendt i Nreguleringen.
Indhold: 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 er der i 2015 udarbejdet en
kort udredning med en gennemgang af anvendte forudsætninger og beregningsværktøjer og deres sammenhæng med økologiske produktionsformer. Arbejdet i AP3 indgår som baggrundsviden i de øvrige arbejdspakker. I 2016 er en analyse af fordelingen af økologiske landbrug i de forskellige vandoplande startet. Publiceringen heraf vil ske i 2017.
AP4. Scenarier for økologisk landbrug, der udleder til følsomme recipienter (2016)
Formål: At vurdere praktiske og økonomiske muligheder i ”følsomme” områder for økologiske landmænd,
og konventionelle landmænd der overvejer omlægning til økologi.
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Indhold: En arbejdsgruppe (på basis af fokusgrupperne fra AP2) analyserede ved brug af eksisterende
viden om udledning af næringsstoffer, herunder rapport til MST om virkemidler til reduktion af N-udvaskning
fra økologiske landbrug (Eriksen m.fl., 2013), nogle scenarier for hver af case bedrifterne, som kan bidrage
til at reducere N udvaskning. Disse scenarier sammenholdes med udledningskrav i de følsomme områder,
herunder muligheden for at kombinere produktion af salgsafgrøder med lav N-udvaskning.
Virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen og langsigtede dyrkningsstrategier blev beskrevet - og
usikkerheden diskuteret. De økonomiske konsekvenser for de forskellige dyrkningsstrategier blev beregnet.
Fremstilling af beregningsgrundlaget indarbejdes i kalkulerne tilgængelig på farmtal online. Dette arbejde
udføres i 2017. Der udarbejdes på et let tilgængeligt materiale, hvor virkemidlerne listes, og hvor basiskrav
til økologiske dyrkningssystemer med lav N-udvaskning er beskrevet.
AP5. Økologisk landbrug, der udleder til recipienter med lav følsomhed (2016).
Landbrugspakken som blev vedtaget i 2016, begrænser ikke økologisk produktion, men vil øge forskellen i
gødnings niveau mellem konventionelt og økologisk landbrug. I 2017 vil denne problematik beskrives og
kvantificeres.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
1. Konkrete drøftelser med landmænd og konsulenter om håndteringen af de målrettede arealreguleringer i
forskellige områder. Kjeldbjerg lokal notat Kvælstofregulering.pdf
2. Opbygning af relevant viden til formidling for landbrugsrådgivningen i forhold til N udvaskning og reduktion heraf: Askegaard_20151201_Evaluering af virkemidler.pdf; Eriksen Målrettet regulering økologi 1. dec
2015.pdf
3. Notat om konkrete casebedrifter og deres muligheder hvis de skulle agere.
Oudshoorn_Økologisk produktion under nye rammevilkår.pdf.
4. Økonomisk analyse af konsekvenserne af konkrete virkemidler på casebedrifter, på sædskifteniveau;
Pedersen_cases_Økologisk_Produktion_under_nye_rammevilkaar.pdf
5. Vidensopbygning mht. økologisk bidrag til udvaskning af kvælstof til følsom bagland. Hermansen oplæg:
Den svære tilførsel af forårsgødning.pdf; Hermansen oplæg Efterafgrøder .pdf
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
- Bedre baggrundsviden til at motivere beslutninger.
Uddybning brugerrettede effekter
Det er ofte bekræftet, at landmænd er bedre til at ændre adfærd, når de kan se nytte og effekt. Dette projekt er et bidrag til at kunne forklare hvilken nytte reduktionerne af N udvaskning kan gøre, samt hvad de
økonomiske konsekvenser er.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
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Uddybning samfundsrettede effekter
Ved at implementere de scenarier som formidles vil økologiske planteavlere kan man beholde mere N i
kredsløbet, og dermed formindske miljøpåvirkningen, samt øge deres udbytter. De økonomiske analyser på
sædskifte niveau kan bridrage til at optimere de økonomiske konsekvenser.
Note 101. Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - Kombi-Kryds
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at få den tilgængelige viden indenfor krydsning samlet og strømlinet vha. ny rådgivningsplatform. Dette sikre at viden kommer ud at virke i danske malkekvægsbesætninger. Aktiviteten indeholder både kompetenceudvikling, information og demonstration.
Projektets aktiviteter:
Gennemførte aktiviteter i 2016:
Arbejdspakke 1. Fremstilling af anvendelses- og rådgivningskoncept for Kombi-Kryds: Der er beskrevet og
udarbejdet et rådgivningskoncept med forskellige faser. Formålet med rådgivningskonceptet er - helt systematisk - at hjælpe landmanden med at tage den rigtige beslutning og styre og evaluere krydsningsprogrammet. Værktøjerne i rådgivningskonceptet er dels styringsværktøjer som er udviklet i andre projekter og
viden som er udarbejdet og struktureret på en ny hjemmeside på Landbrugsinfo. Rådgivningskonceptet vil
fremover fungere som rygraden i rådgivningen vedrørende krydsning og skal løbende udbygges og forbedres.
Arbejdspakke 2. Afholdelse af regionale og landsdækkende møder: Vi ønskede at opnå den maksimale
gennemslagskraft hos danske landmænd. Vi har gennem projektet erkendt, at vi bedst opnår dette gennem
information direkte til avls-, produktions- og økonomirådgivere, samt dyrlæger. Dette skyldes, at det er rådgiverne, der skal understøtte implementeringen af krydsning i praksis. Grundig information til denne gruppe
betyder således, at landmændene får den nødvendige information. Derfor er regionale møder og møder i
erfagrupper for landmænd erstattet af 9 møder på lokale rådgivningskontorer i hele Danmark. På møderne
deltog 110 rådgivere og dyrlæger. Ud over dette inviterede vi de deltagende rådgivere på besætningsbesøg
i to krydsningsbesætninger. På disse møder deltog 50 rådgivere og enkelte særligt interesserede landmænd.
Arbejdspakke 3. Massiv information i landbrugsmedier: Der er formidlet resultater fra danske undersøgelser
og international litteratur. Artiklerne er offentliggjort i medier for danske kvægbrugere - Magasinet Kvæg,
VikingAvlsnyt og LandbrugsInfo. Artiklerne er desuden formidlet direkte til interesserede landmænd gennem en nyoprettet mailservice - "Krydsningsnyt". Der er også lavet to korte film, som forklarer fordelene ved
krydsning. Disse findes på krydsningshjemmesiden
Arbejdspakke 4. Deltagelse ved kvægbrugs-events: Der er givet to indlæg på KvægKongres (2015 og
2016). I 2015 omkring økonomiske fordele ved krydsning og i 2016 gav en amerikansk landmand inspiration til danske landmænd omkring fordele og ulemper ved krydsning under amerikanske forhold. Desuden er
der holdt indlæg på Danske kvægfagdyrlægers årsmøde, Heden&Fjordens årsmøde, Seminar for landmænd i Års og Dansk Holsteins avlsforum. I 2016 har der endvidere været deltagelse i Agromek udstillingen, hvilket medførte kontakt til mange interesserede landmænd.
Arbejdspakke 5. Organisering af en gruppe af specialiserede krydsningsrådgivere: Det var planlagt at efteruddanne en mindre gruppe af avlsrådgivere. Men med en stigende efterspørgsel efter rådgivning på området er det valgt, at det har større effekt at efteruddanne alle interesserede avlsrådgivere. Dette er sket lø-
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bende gennem en etableret mailgruppe og ved information på VikingDanmark's rådgivermøde. Desuden er
der i januar 2017 afholdt et halvdagsmøde, hvor selve rådgivningskonceptet og den nyeste viden blev præsenteret. For at understøtte rådgivernes arbejde i krydsningsbesætninger har vi præsenteret data, som
viser produktionsresultater for grupper af krydsning og renracede køer på besætningsniveau i de besætninger, som rådgiverne ønskede.
Arbejdspakke 6. Opfølgning og rådgivning i de 5 demonstrationsbesætninger: Der er ydet rådgivning i de 5
demonstrationsbesætninger i både 2015 og 2016. Besætningerne er besøgt regelmæssigt af rådgivere fra
VikingDanmark og avlsplanen er justeret. Til ejernes daglige styring er der udarbejdet insemineringsplaner.
I disse besætninger er der endvidere præsenteret data, som viser produktionsresultater for grupper af
krydsninger og renracede køer indenfor besætning
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
1)Et beskrevet og publiceret rådgivningskoncept for systematisk krydsningsavl
2)Indlæg på 9 lokale rådgivningskontorer i hele Danmark
3)11 artikler + brochurer i diverse fagblade
4)Indlæg på Kvægs Kongres i 2015 og 2016, samt indlæg på Heden&Fjordens årsmøde, Dansk Holsteins
avlsforum, seminar for landmænd og Dansk Holsteins. Formidling via stand på Agromek udstillingen
5)Efteruddannelse af VikingDanmark's rådgivere omkring anvendelse af rådgivningskoncept
6)Rådgivning og opfølgning i 5 demonstrationsbesætninger
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Lettere adgang til relevant viden
- Forbedret økonomi
Uddybning brugerrettede effekter
Krydsning af malkeracer giver malkekøer som har bedre dyrevelfærd. Dette skyldes, stor krydsningsfrodighed for egenskaber, der relaterer sig til sundhed og holdbarhed/robusthed. Dette avlsmæssige løft medfører samtidig en produktivitetsstigning og forbedret økonomi i mælkeproduktionen.
Systematisering af viden på hjemmeside gør det nemt for kvægbrugere og rådgivere at får adgang til et
opdateret beslutningsgrundlag i forhold til opstart og opfølgning på relevante krydsningsprogrammer.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
En forudsætning for, at dansk mælkeproduktion også fremover er konkurrencedygtig er, at der konstant
tages nye metoder og strategier til økonomisk optimering i anvendelse. Krydsning af malkeracer er ikke en
ny avlsstrategi, men udbredelsen har været begrænset i kvægbruget i Danmark i modsætning til svine- og
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fjerkræproduktionen, hvor krydsning anvendes systematisk. Det økonomiske potentiale ved anvendelse af
systematisk krydsning er stort samtidig med, at det ikke kræver ekstra investeringer.
Projektet styrker dermed konkurrenceevnen i kvægbruget og dermed økonomien i de geografiske områder
hvor mælkeproduktionen foregår.
Note 103. Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt var at udvikle et inspirationskatalog over forskellige muligheder for ombygning
af eksisterende stalde på en økonomisk bæredygtig måde. Projektet har sat fokus på værdien af effekterne
- herunder øget dyrevelfærd, højere produktion, bedre sundhed og bedre økonomi.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Staldindretning
• Der er gennemført et litteraturstudie over muligheder for ombygning i eksisterende kvægstalde. Fokus har
været på muligheder for ombygning af eksisterende sengebåse, da det er et område der har været stor
fokus på i USA og som der er interesse for herhjemme. Desuden har litteraturstudiet undersøgt køers hvileadfærd og liggetid i sengebåse.
• Igennem året er der løbende indhentet referencer fra produktions- og bygningsrådgivere samt dyrlæger
på besætninger som havde interesse i at ombygge sengebåsene i 2016. I 2015 blev tre besætninger besøgt inden ombygning, og kokomfort, sundhed og brugen af sengebåse blev registreret. I 2016 blev to af
besætninger fra 2015 besøgt igen plus seks andre besætninger. Besætningerne blev besøgt før og efter
ombygningen af sengebåsene. Ved hvert besøg blev sengene opmålt og hvilearealets tilstand vurderet.
Køernes brug af sengebåsene blev observeret og registreret; rejse- og lægge sig adfærd (bl.a. ved videooptagelser), køernes position når de lå i sengene og om køerne stod i sengene. Ved hvert besøg blev 25
tilfældigt udvalgte køer vurderet mht. haseskader, renhed og halthed (velfærdsregistreringer). For seks af
besætningerne er der lavet økonomiske beregninger over omkostningen af investeringen samt SimHerd
beregninger af forventet afkast af investeringen. Der er foretaget analyse af produktionsnøgletal før og efter
ombygningen af sengene i fire besætninger. To besætninger er fulgt i forhold til at foretage forlængelse af
sengebåse i enkeltrække mod ydermur.
• Det har ikke været muligt at finde en specialestuderende til at udføre et speciale omkring lægge- og rejse
sig adfærd i ombyggede sengebåse som anført i ansøgningen. I stedet er der foretaget undersøgelser af
liggetid og liggeperioder før og efter ombygning af sengebåsene ved hjælp af dataloggere i fem af de deltagende besætninger.
Arbejdspakke 2: Kobørster
• Der er udarbejdet en FarmTest omkring kobørster, som sælges i Danmark.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
• Litteraturstudie over erfaringer med og effekter af ombygning af sengebåse samt betydningen af korrekt
sengebåseindretning på hvileadfærd.
• Faglig beskrivelse af muligheder for praktiske løsninger for at foretage ombygning af eksisterende sengebåse.
• Syv økonomiske SimHerd analyser for syv besætninger over forventet afkast af ombygning af eksisteren-
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de sengebåse.
• Fem analyser af køernes hvileadfærd foretaget vha. dataloggere i fem besætninger.
• Inspirationskatalog i form af seks casebeskrivelser for seks besætninger som beskriver henholdsvis økonomiske beregninger over omkostningen af investeringen, kokomfort, sundhed, køernes brug af sengebåsene, effekter på produktionsnøgletal og langsigtet økonomisk afkast af ombygning af sengebåsene.
• Fotoserie fra to besætninger, der viser hvorledes sengebåse forlænges.
• En FarmTest omkring kobørster.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Færre sygdomsforekomster
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Der er væsentlige effekter at hente på klovsundhed, yversund, haseskader, kokomfort, dyrevelfærd og
mælkeydelse ved at optimere sengebåsene. Det er dog vigtigt ikke kun at optimere sengebåselejet, men
også sengebåseindretningen, hvis man skal have fuldt udbytte af optimeringen. Bedre dyrefærd og sundhed hos køerne sikrer større produktivitet og dermed en bedre rentabel produktion hos kvægbrugerne.
Målet med opsamling, bearbejdning og formidling af aktiviteterne er at sikre kvægbrugerne lettere adgang
til ny relevant viden.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Implementering af projektets resultater vil forbedre dyrevelfærden. Forbedret dyrevelfærd i form af forbedret
kokomfort, øget liggetid og sundere dyr medfører en højere mælkeydelse, hvilket sikrer kvægbrugeren en
mere rentabel produktion. Dette er med til at sikre danske kvægbrugeres konkurrenceevne på det europæiske marked. Den øgede dyrevelfærd vil tillige bidrage til at forbedre kvægbrugets image.
Note 104. Økologisk vidensformidling og demonstration
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var, at der fra nationale og internationale forsøgs- og forskningsresultater blev genereret brugbar formidling af den nyeste viden indenfor det brede økologiske fagområde. Formålet var i
forlængelse heraf, at der skabtes mulighed for, at økologiske landmænd og deres rådgivere til stadighed får
den nyeste viden og har mulighed for at indhente den gennem artikler og workshops, kongresser og seminarer.
Projektets aktiviteter:
Projektet var i 2016 en forlængelse af et projekt, der startede i 2015. I 2016 er der således gennemført
følgende aktiviteter:
Delopgave: "Rådgivning og formidling om rammevilkår og faglig formidling til økologiske landmænd". Der er
udarbejdet fire artikler og et faktaark indenfor hhv. økologisk svineproduktion (2 stk.), Jordfrugtbarhed, økologisk mælkeproduktion og om den økologiske investeringsstøtte.
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Der er udarbejdet PowerPoint og afholdt faglige oplæg på seminarer og møder i indland og udland med
viden til gavn for den økologiske landmand (I alt 4) indenfor følgende fagområder: Økologisk slagtefjerkræ,
Bælgplantedyrkning i Danmark, økologisk mælkeproduktion, regler for stalddørssalg, økologiske vildtfugle.
Der er afholdt to temadage i projektet. Den ene var om "Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion",
afholdt hos Kolding Herreds Landboforening den 1. februar 2016. Den anden var "Temadag om jordfrugtbarhed den 12. oktober 2016. Der deltog 27 på temadagen, hvor der var fem oplægsholdere med forsker
eller konsulentbaggrund.
Delopgave: ”Film om håndtering af husdyr på friland, dyrkningsmetoder og husdyr”. der blev udarbejdet
materiale til minimum 5 film i projektets 1. år (2015. I 2015 udgav vi den første film, mens der i 2016 blev
færdiggjort ud udgivet 6 yderligere film om håndtering af frilandsgrise med hensyn til grisenes velfærd og
landmændenes sikkerhed.
Delopgaven ”Konsekvenser ved krav om 100 % økologisk frø”, denne delopgave blev flyttet til 2016. Hvor
der er udarbejdet en grundig rapport over udviklingen af det danske udbud af og marked for økologisk frø,
som er udvidet til at omfatte en 10 års periode. Denne rapport danner grundlag for det videre arbejde med
at fremme produktionen af økologisk frø.
Samlet set er der i hele projektperioden udviklet det forventede antal artikler, video og viden til primærproducenterne, der blev beskrevet i ansøgningen.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Artikler: Fem artikler og faktaark.
Powerpoints til oplæg som vidensformidling ved seks møder/seminarer.
Temadag om Økologisk Slagtekyllingeproduktion
Temadag om Jordfrugtbarhed
Seks Film om håndtering af frilandsgrise.
Rapport over udviklingen af det danske udbud af og marked for økologisk frø, som er udvidet til at omfatte
en 10 års periode.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Den viden, der er produceret i dette projekt kan meget hurtig komme i anvendelse hos den økologiske
landmand, idet den allerede fra forfatterne er omsat til direkte brugbar viden. Viden der kan overføres til
landmandens egen produktion, og som forhåbentlig også kan give en gunstig effekt på produktionen indenfor en ganske kort tidshorisont. Det er tiltag, der hurtigt kan sættes i værk.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
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Uddybning samfundsrettede effekter
I dette projekt har der især været fokus på faglige emner omkring skadedyr, adfærd og sygdomme i kylling-,
æg- og svineproduktionen i 2016. Hvilket som helhed forbedrer dyrenes sundhed og velfærd. Endelig har
der været stor fokus på jordfrugtbarhed, der gerne skal sikre god C/N forhold i jorden og dermed mindske
udvaskning af vigtige emner for planteproduktionen. Tilslut er der udarbejdet et grundigt materiale omkring
økologisk udsæd til den økologiske planteproduktion.
Note 105. Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forbedre mælkeproducenternes indtjening. Det sker ved at udvikle og afprøve et
værktøj, der kan maksimere restbeløbet (mælk minus foder) i den enkelte besætning ved at optimere foderrationens energi-, aminosyre- og fedtsyreniveau, når priser på mælk og tilskudsfoder svinger kraftigt.
Projektets aktiviteter:
• Tilpasning af værktøj
Et Excel værktøj der tidligere er udviklet af Århus Universitet er gjort klar til anvendelse i projektet. Der har
kun været behov for minimale tilpasninger af det værktøj der forelå fra forskningsprojektet.
• Afprøvning af metoden på 2 bedrifter
Der er udvalg 2 bedrifter, hvor der med Excel værktøjet er beregnet det optimale foderniveau og efterfølgende aftalt justering i foderrationen over to step. Besætninger er fulgt over en periode på 2,5 mdr. hvor
hhv. den nuværende fodring, første ændring og anden ændring er gennemført og responset i form af mælkeydelse og foderforbrug er registreret. Data fra afprøvningen er analyseret og fremlagt for bedrifterne.
Data skal efterfølgende indgå i en samlet analyse sammen med de afprøvninger der gennemføres i 2017.
• Selektion af samarbejdspartnere til afprøvningerne i 2017
Der er gennemført en udbudsrunde hos rådgivningsvirksomheder, som kunne indgå i gennemførelsen af de
næste 2-4 afprøvninger.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt koncept samt gennemførelse af farmtests/demonstrationer
Uddybning resultater/leverencer
I projektets første år er der afprøvet og testet et koncept med fastlæggelse af bedriftens foderniveau ud fra
en maksimering af restbeløbet i forhold til de aktuelle priser på foder og mælk. Leverancerne er en del af de
samlede leverancer der forventes at være klar ved udgangen af 2017.
Brugerrettede effekter:
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Optimering af ressourceforbrug og udledning af næringsstoffer
Uddybning brugerrettede effekter
Med metoden har primærproducenten bedre mulighed for at styre sin økonomi når foderniveauet fastlægges ud fra et maksimalt restbeløb i stedet for en maksimal produktion.
Med metoden til fastlæggelse af foderniveau efter priserne på mælk og foder, kan kvægbrugeren optimere
sit ressourceforbrug og udledning af næringsstoffer efter prisrelationerne på mælk og foder, Det betyder, at
ressourceforbruget og udledningen af næringsstoffer falder med lave mælkepriser og/eller høje foderpriser.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Med metoden til fastlæggelse af foderniveau efter priserne på mælk og foder, kan kvægbrugeren optimere
sit ressourceforbrug og udledning af næringsstoffer efter prisrelationerne på mælk og foder. Det betyder, at
ressourceforbruget og udledningen af næringsstoffer falder med lave mælkepriser og/eller høje foderpriser.
Denne besætningseffekt vil have betydning for hele samfundet
Note 106. Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere ejendomme
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at afdække de særlige udfordringer, som malkekvægbedrifter står overfor, når de
leverer mælk fra mere end én geografisk lokalitet. Udfordringerne blev afdækket gennem en spørgeundersøgelse blandt en større gruppe af producenter med mælkeleverance fra mere end en lokalitet.
Projektets aktiviteter:
Projektet havde to delelementer:
1. Kortlægning af bedrifter med produktion på mere end én geografisk lokalitet
Ved hjælp af de tilgængelige data på Kvægdatabasen blev de nævnte ejendomme identificeret, kategoriseret og analyseret. Formålet hermed var at kortægge antallet af disse ejendomme og deres kendetegn i form
af størrelse, beliggenhed og produktionsformer.
2. Spørgeundersøgelse blandt bedrifter med produktion på mere end én ejendom
På baggrund af ovennævnte kortlægning blev der udformet en interviewguide, der bredt dækkede de forventede implikationer (fordele og ulemper) ved mælkeproduktion på mere end én ejendom.
På baggrund af interviewguiden blev der gennemført telefoninterviews af ca. halvdelen af de omfattede
mælkeproducenter. De gennemførte interviews var omfattende og varede op til 1,5 time pr. stk.
Den store mængde data – både kvalitativt og kvantitativt – dannede grundlag for det efterfølgende analysearbejde, der bliver præsenteret i rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme”.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Projektets konkrete leverance er rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme” og et bagvedliggende
slide-show.
Der er indhentet og analyseret og formidlet viden på et område, hvor der ikke var meget viden i forvejen.
Som følge af projektet har mælkeproducenter, der står i overvejelser om at begynde mælkeproduktion på
mere end én ejendom et videns- og erfaringsgrundlag, der ikke tidligere fandtes.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
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Uddybning brugerrettede effekter
De relevante mælkeproducenter havde forud for dette projekt ikke noget sted at hente erfaringer og viden
om emnet. Med dette projekt og rapporten ”Mælkeproduktion på flere ejendomme”, kan der hentes erfaringer, viden og inspiration, som kan medvirke til, at fremtidige beslutninger træffes på et stærkere vidensgrundlag.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Undersøgelsen har vist at udfordringerne ved mælkeproduktion på flere ejendomme ofte undervurderes af
mælkeproducenterne og desuden giver rapporten inspiration til, hvordan logistikken og ledelsen af virksomheden kan optimeres i forbindelse med overgangen til produktion på flere ejendomme.
Dermed styrkes mælkeproducenternes mulighed for at sikre en konkurrencedygtig produktion i de nye
rammer, hvilket styrker konkurrenceevnen og dermed også medvirker til bedre fastholdelse af arbejdspladsser.
Note 107. Reduktion af pattegrisedødelighed - Udvikling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at sænke og fastholde en lav pattegrise dødelighed fra fødsel til fravænning. Projektet
skal vise, hvordan arbejde med faglig viden i kombination med uddannelse, rådgivningsmetoder og værktøjer kan sætte fokus på management og skabe effekt på svineproducenternes bundlinje.

Projektets aktiviteter:
Der er lavet flg. aktiviteter under ”Udvikling”:
• Projektstyring/ledelse i form af projektleder som blev understøttet af projektgruppe og styregruppe.
• PPP (Proffensional Pig Practics) – udvikling af et computerspil, hvor svinefaglig viden er basis for gennemførelse af spillet.
• E-læringsmodul med 7 lektioner omkring håndtering af søer og pattegrise i farestalden
• Interaktiv video – hvor brugeren kan trykke 11 forskellige stedet på billedet af en faresti. Bag hvert punkt
ligger på videoklip med uddybende informationer, som har betydning for pattegrisenes overlevelse
• Time-laps modul - hvor 3 forskellige faringsforløb er kortet ned til 13 minutter. Det er muligt at standse op i
forløbet for at se læringsmomenter omkring faringen
• Potentialeberegner - En elektronisk platform til at beregne besætningens pattegrisedødelighed. Dødeligheden vises som et ”trafiklys”, så besætningsejer og ansatte hurtigt kan få indblik i deres nuværende niveau
samt i potentialet for at reducere pattegrisedødeligheden.
• Wunderlist - Digitale arbejdsplaner - en platform, hvor arbejdsplaner løbende kan tilrettes
• Test af værktøjer. Alle overnævnte værktøjer er undervejs blevet testet internt, i 4-6 besætninger, samt af
rådgivere og dyrlæger.
Der er lavet flg. aktiviteter under ”Demonstration” – Fase II (2015-2016)
• Rådgivningsforløb i 29 so-besætninger, hvor tovholderen var ekspert i farestaldsrådgivning i grupperne for
Managementrådgivning og Ledelsesrådgivning. I den sidste gruppe, mentorvejledning af landmandskollega, var mentoren tovholder.
• LEAN ledelsesværktøjer på bedriften er løbende blevet inddraget i forløbene i besætningerne
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• 2 kursusdage som opfølgning på det ledelseskursus, der blev gennemført i 2015
• 5 kursusdage for farestaldspassere
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre almen dyrevelfærd
- Bedre udnyttelse af eksistrende ressourcer hos primærproducenterne samt gennemførsel af farmtests/demonstrationer
Uddybning resultater/leverencer
I 2016 er flg. færdigudviklet og er tilgængeligt på www.pattegriseliv.dk samt SEGES’s hjemmesider
• E-læringsmodul med 7 lektioner
• 3 faringsforløb i Time-Lapse-Videoer
• Interaktiv video med fokus på faringen/farestien
• Potentialeberegner
• Wunderlist - arbejdsplanlægningsværktøj
• Grundet alvorlig sygdom hos samarbejdspartner på Københavns Universitet er PPP (Professional Pig
Practics) først testet og meldt klar til brug foråret 2017.
• Demonstrationen er færdiggennemført i 29 ud af 30 besætninger, da én besætning indgav konkursbegæring i 2016
• Opgørelse over antal døde pattegrise opgjort før og efter demonstrationsperioden blev offentliggjort på et
afsluttende møde den 15/12-2016.
• Opgørelse over dødsårsager hos pattegrise i deltagene besætninger blev offentliggjort bl.a. på det afsluttende møde den 15/12-2016
• Der er løbende sket opdateringer om demonstrationen på www.PattegriseLiv.dk og facebook
• Projektet er blevet afrapporteret til de deltagende besætninger på det afsluttende møde den 15/12-2016
og primo februar 2017 blev 3 erfaringer omhandlende projektet sat på vsp.lf.dk
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Reduktion i pattegrisedødelighed giver en øget dyrevelfærd og en øget indtjening hos svineproducenten
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
En reduktion i pattegrisedødeligheden betyder at færre grise dør lige efter fødsel. Det øger dyrevelfærden
ligesom det giver producenten øget indtjening, da flere grise kan sælges fra bedriften. En god indtjening er
en forudsætning for producenten kan fastholde produktionen og dermed arbejdspladserne.
Note 108. Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet er at vise landmænd, hvilke effekter naturtiltag har for agerlandets dyr, samt hvordan tiltagene
virker. Det skal ske ved at sætte fokus på formidling af eksisterende viden om tiltag, der virker i praksis og
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ved at formidle, hvilke effekter naturfremmende tiltag har. Desuden vil der være fokus på, hvordan markvildtstiltag kan indpasses i en rationel landbrugsdrift. Der er fortsat et stort behov for at demonstrere og
formidle viden ud til landmænd og landbrugsrådgivere om muligheder og effekt af tiltagene.
Projektets aktiviteter:
Ap 1. Demonstrationsejendomme
Der er etableret 3 demonstrationslandbrug. Demonstrationsbrugene er valgt, så der er tale om almindelige
landmænd, og så der er sikret en god geografisk fordeling i hele landet (Jylland, Fyn, Sjælland).
Ap 2. Effektvurdering
Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Biavlerforening er blevet engageret til registrering af fugle, jagtbart vildt, dagsommerfugle og bier på demonstrationsbrugene.
Ap 3. Kompetenceudvikling og faglig formidling
Projektets primære indsats er at lave vidensopsamling, vidensdeling og udbredelse af denne viden i praksis, på en effektiv og praksisnær måde, så hidtidige erfaringer samlet, struktureret og enkelt når ud til så
mange landmænd i Danmark som muligt.
Der er sket en kompetenceudvikling af landbrugsrådgivere og landmænd, herunder også vidensdeling mellem landmænd, der har erfaring med markvildtstiltag, via afholdelse af (i) 2 markvandringer for landmænd
(ii) 2 temadage for landmænd (iii) 1 temadag for konsulenter og landbrugsskolelærere.
Der er desuden udviklet et fagligt godt samarbejde mellem SEGES, Danmarks Jægerforbund, DOF, Danmarks Biavlerforening og landbrugsfaglige rådgivningsvirksomheder med udvikling af fælles anbefalinger til
markvildtstiltag.
Ap 4. Motivationsfaktorer
Det er vigtigt, at landmændene kan motiveres til at gennemføre tiltag på markfladen. Derfor er der i projektet blevet indhentet erfaringer med, hvad der skal til for at motivere flere landmænd til at igangsætte og
pleje tiltagene. Er det f.eks. afgørende at lokale jægere, maskinstationer eller andre etablerer tiltagene for
landmændene, eller at der udleveres frøblandinger og vejledninger? At der kommer øget fokus på rådgivning eller en kombination af disse indsatser? Dette er undersøgt i projektet.
Uddybning resultater/leverencer
Der er anlagt markvildtstiltag på 3 demonstrationslandbrug
Der er afholdt 2 markvandringer
Der er afholdt 2 temadage/workshops for landmænd inden for projektemnet
Der er afholdt 1 temadag/workshop for landbrugsrådgivere og landbrugsskolelærere inden for projektemnet
Der er udarbejdet 10 faglige artikler i fagblade, m.m. om projektets resultater
Der er givet indspil til fælles informationsfolder om markvildttiltag sammen med Danmarks Jægerforbund
Der er udviklet et fagligt godt samarbejde mellem grønne organisationer, landbrugsrådgivningen og landmænd - både nationalt og på lokal skala
Der er indhentet erfaringer om, hvad der skal til for at motivere landmænd til at få etableret markvildttag
Der er indhentet faglig viden om, hvad der giver bedst effekt ifht biodiversitet.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Bedre forhold for agerlandets flora og fauna.
Bedre viden om effekter og praksis vedr. tiltag for agerlandets biodiversitet.
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Landmændenes hensyn til naturen har betydning for samfundets syn på erhvervet. Derfor et det væsentligt,
at landmænd synliggør, at de tager naturhensyn for at fastholde eller forbedre goodwill i befolkningen.
Uddybning samfundsrettede effekter
Bedre forhold for agerlandets flora og fauna.
Landmændenes hensyn til naturen har betydning for samfundets syn på erhvervet. Igennem dette projekt
skabes der fokus på en række naturhensyn, som landmanden kan tage, og som kan være med til at fastholde eller forbedre goodwill i befolkningen.
Note 109. Bæredygtigt jordbrug gennem præcisionsdyrkning
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
At bidrage til øget kendskab og implementering af nye teknologiske løsninger, der kan øge de økologiske
markudbytter. Fokus i denne aktivitet er på præcisionsgødskning med gylle via flowmåling af indhold i gylle,
under udbringning, for bedre udnyttelse af de udbragte næringsstoffer, samt på videreudvikling af kamerabaseret styring på en sådan måde at kamera og software kan bruges til at monitere andre fysiske egenskaber i afgrøderne end blot placering.
Projektets aktiviteter:
SEGES-Økologi har deltaget i opstartsmøder og netværksdannelse i det nordiske interregprogram ØKS
(Østersø-Kattegat-Skagerak) sammen med øvrige deltagere fra Danmark, Norge og Sverige. Det er ved
hjælp af denne aktivitet vi vil varetage de økologiske interesser i den strategiske satsning Future Cropping.
Konkret er der arbejdet med digital genkendelse og bedømmelse af ukrudt og afgrøder, hvor der sammen
med virksomheden AgroIntelli er udarbejdet dokumentation med tilhørende rapport om et arbejde, der har
ført til at en prototype kommer i marken i 2017.
Den anden konkrete indsats der er beskrevet i ansøgningen er præcisionsgødskning via flowmåling af gyllens næringsstofindhold. På det område står teknologien overfor en kobling mellem realtids digital måling af
afgrødernes behov og altså præcisionstildeling via flowmåling. Det arbejde er i proces og firmaerne (John
Deere og Samson Agro)har derfor ikke så meget at rapportere endnu, men de er meget positive overfor at
vidensdele.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
Uddybning resultater/leverencer
I projektet i 2016 er der udviklet på følgende produkter
- Sensorbaseret mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Der er produceret en demonstrationsvideo i forbindelse
med udarbejdelse af en rapport om udvikling af et sensorbaseret system.
- Film og teknologi er fremvist og demonstreret på Agromek 2016.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Forbedret kendskab til ukrudt og afgrøders "tilstand" er det skridt, der skal hjælpes på vej ved hjælp af ud-
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nyttelse af de muligheder der opstår, når ny digital teknologi bliver udviklet og gjort tilgængelig, rent økonomisk.
Når det sker, bliver landmanden i stand til at udnytte de ressourcer der er til rådighed, mere effektivt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Forbedret effektivitet i marken giver mindre udvaskning og bedre plads til et sædskifte, der opbygger C
(kulstof) i jorden.
Forbedret effektivitet skulle gerne give en bedre bundlinje for landmanden, men det kommer naturligvis an
på, hvad teknologien kommer til at koste.
Note 110. Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er 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:
Arbejdspakke 1, Forbedring af dyrkningsprocesserne for græs og græsmarksbælgplanter: I aktivitet 1.2 Der
er programmeret og testet beslutningsstøtteværktøjet til optimering af slætstrategi i kløvergræs.
I aktivitet 1.4, Snitlængde i græs, er der foretaget endelig dataopgørelse og publicering.
Arbejdspakke 3, Optimering af procedurer for foderproduktion: I aktivitet 3.1, Ribbehøst af korn, og 3.2,
Effekten af ensileringsmiddel på kvalitet og aerob stabilitet af græsensilage høstet i sommerperioden er
opgjort, og analyser for mikrobiologi og gæringsprofil af ensilageprøver er færdiggjort. Der er foretaget endelig dataopgørelse og publicering af resultaterne.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Nye management strategier
Uddybning resultater/leverencer
Det klimabaserede værktøjer til slætstrategi i kløvergræs er videreudviklet og implementeret på
www.landbrugsinfo.dk. Projektet har leveret ny viden om effekten af snitlængde i græs på gæringskvalitet
og densitet. Desuden er der leveret ny viden om næringsværdi, gæringskvalitet, densitet og aerob stabilitet
af ensilage af forskellige ribbehøstede kornafgrøder ved varierende tørstofindhold. Økonomien i ribbehøst
af korn er sammenlignet med andre høst- og konserveringsmetoder. Projektet har også leveret viden om
effekt af ensileringsmiddel på kvalitet og aerob stabilitet af græsensilage høstet i sommerperioden.
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Andet
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
Uddybning brugerrettede effekter
Enkle værktøjer til beslutningsstøtte, som kan kombinere store mængder klimadata og forsøgsdata, giver
let adgang til relevant viden og forbedrer management og økonomi i produktionen.
Forbedret anvendelse af ressourcer som følge af ny viden og nye værktøjer øger og stabiliserer udbyttet og
forbedrer kvaliteten. Det understøtter en høj og stabil selvforsyning af protein og energi, som kan forbedre
og stabilisere økonomien i mælkeproduktionen.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Bedre udnyttelse af 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 111. Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - videnoverførsel
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt var dels at vise, at systematisk halthedsscore og tidlig behandling kan reducere
mængden af klovlidelser i en besætning, dels at formidle den viden, der er blevet tilvejebragt i dette projekts
arbejdspakke 1 samt viden tilvejebragt i projektet ”Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management – UDVIKLING”.
Projektets aktiviteter:
Ap. 1: Systematisk halthedsscore og tidlig behandling
• I 2015 blev afkomsinspektører trænet og kalibreret i halthedsscoring, og deres håndterminaler blev omprogrammeret til scoring af halte køer.
• Afkomsinspektørerne har i perioden september 2015 – maj 2016 halthedsscoret alle køer hver 14. dag i to
store malkekvægsbesætninger med henholdsvis 480 og 560 køer. De fleste af disse besøg har ligget i
2016.
• Forekomsten af halthed i besøgsperioden er demonstreret via systematisk halthedsscore af alle køer i
besætninger en hver anden uge.
• Effekten af at foretage systematisk halthedsscore og tidlig behandling, er blevet formidlet til de to case
besætninger samt - i arbejdspakke 2 - formidlet generelt til landmænd, kvægrådgivere og dyrlæger i Danmark via artikler i fagpressen.
Ap.2: Vidensformidling
• Viden om klovsundhed udviklet i "Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og managementUDVIKLING" er formidlet:
• Benchmarkværktøjet er præsenteret for klovbeskærere samt for kvægdyrlæger med særlig interesse i
klovsundhed.
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• Rådgivningskonceptet ’SundKlov’, i en foreløbig version, er præsenteret for kvægdyrlæger med særlig
interesse i klovsundhed samt for landmænd og klovbeskærere.
• Endelig version af rådgivningskonceptet er publiceret, herunder information om status på klovsundheden i
Danmark.
• Brochure med information om rådgivningskonceptet til landmænd er publiceret.
• Artikel om fuldfoderoptimering og relation til klovsundhed er publiceret.
• Viden om opstaldnings indflydelse på udvikling af benstilling og klovform er præsenteret ved seminar.
• Artikel om benchmarking af klovbeskærere er publiceret.
• Artikel om benchmark ved offentlig tilgængelige opgørelser er publiceret.
Projektets resultater/leverencer:
- Bedre sygdomsforståelse
- Effektiv sygdomskontrol
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
Arbejdspakke 1. Systematisk halthedsscore og tidlig behandling
• I 2015 blev der lavet aftale med to case besætninger, og den forventede økonomiske effekt af projektets
aktiviteter blev anslået for hver besætning via simulering i softwareprogrammet SimHerd.
• Ejerne af case besætningerne blev i 2015 men også løbende i 2016, instrueret i korrekt behandling af
akut halte køer og har derved opnået en større sygdomsforståelse og et middel til en mere effektiv sygdomskontrol i deres besætninger.
• Der er udført systematisk halthedsscore hver 14. dag af to afkomsinspektører. Den systematiske halthedsscoring startede i 2015 og sluttede i 2016.
• Der er demonstreret reduktion i andelen af halte køer som følge af anvendelsen af systematisk halthedsscoring.
• Begge besætningsejere har modtaget en udførlig rapport med egne tal for halthed.
Arbejdspakke 2. Vidensformidling
• I 2015 blev der, rettet mod landmænd, publiceret syv artikler, der sætter fokus på klovsundhed
• I 2016 blev der publiceret 5 artikler om systematisk halthedsscore, om benchmarking af klovbeskærere,
om lister over registrerede klovlidelser, om fuldfoders påvirkning på klovsundheden og om rådgivningskonceptet. Der er desuden publiceret en brochure med information om rådgivningskonceptet til landmænd.
Viden genereret i arbejdspakke 1 i dette projekt, Systematisk halthedsscore og tidlig behandling, samt viden genereret i projektet Klovsundhed – målrettet og effektfuld rådgivning og management - UDVIKLING er
desuden i løbet af 2016 blevet præsenteret for landmænd, klovbeskærere, rådgivere og dyrlæger på seminarer, workshops og møder.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet viste, at tidlig behandling mere end fordobler chancen for at blive haltfri efter svær halthed. Projektet viste endvidere, at det ikke kun er ”gamle kendinge” men en meget stor procentdel af malkekøerne, som
bliver halte i løbet af cirka 8 måneder.
Samlet betyder det, at systematiske halthedsscorringer er absolut afgørende for at opnå god dyrevelfærd,
målt som få halte køer.
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Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Anden
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- Da dette projekt har vist, at antallet af halte køer kan falde ved tidlig indsat behandling men også, at landmændene ikke har tid til manuelt at finde de køer, som har brug for behandling, må ovenstående effekter
skulle ses som mulige gevinster, hvis de halte køer kunne udpeges automatisk. Derudover vil færre halte
køer betyde forbedret dyrevelfærd og dermed en bedre image for dansk kvægbrug.
Uddybning samfundsrettede effekter
Da dette projekt har vist, at antallet af halte køer kan falde ved tidlig indsat behandling men også, at landmændene ikke har tid til manuelt at finde de køer, som har brug for behandling, må ovenstående effekter
skulle ses som mulige gevinster, hvis de halte køer kunne udpeges automatisk. Derudover vil færre halte
køer betyde forbedret dyrevelfærd og dermed en bedre image for dansk kvægbrug.
Note 112. God ledelse og gode produktionsresultater - VIDENOVERFØRSEL
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektet havde til formål at motivere landmænd og rådgivere til at anvende nye veje til god ledelse og gode
produktionsresultater på malkekvægbedrifter. Projektets formål var at formidle og kompetenceudvikle ud fra
den viden, som blev gjort tilgængeligt fra udviklingsprojektet God ledelse og gode produktionsresultater –
udvikling.
Projektets aktiviteter:
Projektet har formidlet resultater fra udviklingsprojektet ”God ledelse og gode produktionsresultater – Udvikling”. Der er derfor kørt et tæt parløb mellem aktiviteterne i de to projekter.
- Der er i projektets andet og sidste år (2016) blevet formidlet både i medier, men også via møder og arrangementer.
- Afholdelse af rådgivermøder
- Der er holdt møder både med produktionskonsulenter og dyrlæger, hvor projektets indhold er blevet drøftet og formidlet.
- Idemateriale til Erfagrupper/netværk
- Der er lavet inspirationsmateriale, som er brugt ved Erfamøde besøg på landbrugsbedrifter. Der er lavet
brochurer og inspirationsmateriale både i forbindelse med dyrlægekongres, kvægkongres, Landsskue og
Agromek.
- Gennemført møder med Erfagrupper og netværk
- Der er afholdt møder med erfagrupper for landmænd og en erfagruppe for driftsledere på malkekvægsbedrifter. Desuden har der være deltagelse på kongresser.
- Fremstilling af videorapporter
- Der er fremstillet en video om bedre styring med foderkontrol og en anden video om at arbejdslister letter
hverdagen baseret på erfaringer fra testgårde.
- Artikler med fokus på læring fra testgårde
- Der er skrevet flere artikler i bl.a. KvægNyt som kommer ud til alle mælkeproducenter. Her er elementer
og erfaringer fra testgårde formidlet.
- Brochure på uddannelsesprogram
- Der er lavet en brochure på uddannelsesprogrammet, som bl.a. blev brugt og uddelt på Agromek 2016.
- Der har været aktiviteter på Facebook-siden Koledelse.
- Her har været 26 forskellige opslag som nåede ud til varierende antal brugere, fra 250 - 1000 brugere på
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hvert opslag.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Nyt koncept
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har arbejdet med formidling af resultater og erfaringer fra udviklingsprojektet ”God ledelse og gode produktionsresultater – Udvikling”. Der er formidlet til rådgivere ved 10 forskellige møder og kongresser,
hvor der er fortalt om projektet, og det har været muligt at diskutere og drøfte projektets indhold. Ligeledes
har projektet besøgt 5 Erfa-grupper med landmænd/driftsledere, hvor der ud et inspirationsmateriale er
diskuteret God ledelse. Der er udgivet artikler og skrevet opslag på Facebook. Desuden er projektet præsenteret på Kvægkongres 2016 og en pjece om projektet er præsenteret på Agromek 2016.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
En mere synlig ledelse og en større involvering af medarbejderne i selve planlægningen, produktionen og
opfølgningen vil give en bedre produktion og en mere effektiv produktion. Projektet vil herved kunne forbedre mælkeproducenternes konkurrenceevne og øge deres muligheder for at opnå en rentabel produktion.
Dette vil kunne sikre, at der sker færre fejl og brist og vil betyde at mælkeproduktionen stiger. Samtidig med
at der hurtigere er et fokus på de faktorer, som halter på bedriften, så der kan gribes ind og besluttes handlinger hertil.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
En øget produktion af mælk og samtidig en bedre indtjening på mælkeproduktion vil være effekten af projektet for erhvervet som helhed. Med en bedre konkurrenceevne i mælkeproduktionen vil produktionen
kunne øges og derved fastholdes arbejdspladser indenfor landbrugserhvervet. Med projektets fokus på
involvering og motivering af ansatte vil dette også påvirke fastholdelse af arbejdspladser i erhvervet. Ydermere har projektet et ressourcemæssigt fokus, idet det indeholder elementet fodringsovervågning, hvor
fokus også er på at anvende nærringsstoffer optimalt.
Note 114. Landbrugsfaglige tiltag i landbrugsuddannelsen
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
- at videreuddanne driftsledere, der ikke ønsker at blive virksomhedsejere, så de ajourføres med sidste nye
viden, der kan bruges til at optimere produktionsøkonomien på bedrifterne
- at videreudvikle Future Farmers konceptet, som gør kommende virksomhedsledere klar til at købe og
drive en landbrugsvirksomhed
- at informere læremestre om den nye elevgruppe, som kræver ekstra fokus på læring for at gennemføre et
praktikforløb
- at nedsætte en tværfaglig sparringsgruppe
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Projektets aktiviteter:
- Temadage med landbrugsfaglige emner for driftsledere på større landbrug
- Landbrugsfaglige konferencer og tilbud i landbrugsuddannelsen
- Formidling og information om uddannelsen og faglige tilbud via dyrskuer, udstillinger mm
- Videreudvikling og implementering af Udviklingsforløbet ”Future Farmers”
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Fastholder og dygtiggør elever i landbrugsuddannelsen og ansatte i landbruget
Uddybning resultater/leverencer
Konferencen ”Etablering, ledelse og det at træffe vigtige valg” med fokus på etablering og ledelse i landbruget, 108 agrarøkonomer deltog (ca. 92 pct. af agrarøkonomstuderende på landsplan).
Future Farmers blev gennemført med 8 deltagere.
Et kvæg- og et svinekursus med i alt 54 deltagere.
Fire regionsområder har afholdt kursus i indstilling af vendeplov for landbrugselever på fire landbrugsskoler.
Elever fra fem landbrugsskoler har været samlet til praktisk pløjning og instruktion.
Der er etableret en ERFA-gruppe med 15 driftsledere med fokus på planteavl.
Fire temaaftener med fokus på sikker kørsel med landbrugsmaskiner har gjort i alt 288 unge ansatte i landbruget klogere på, hvordan de på sikker vis arbejder med landbrugsmaskiner.
Mindst 19 temaaftener rundt i landet og en heldagstur med 35 elever/ansatte. Temaerne var f.eks. bioenergi, planteproduktion, klovsundhed hos malkekvæg, vandingsmaskiner, fødevareproduktion, frøavl, obduktion af grise, naturpleje, etablering som I/S, bisonfarm og salg af kød i gårdbutik.
På dyrskuer og andre udstillinger samt ved telefonrådgivning er landmænd og ansatte/elever blevet informeret og rådgivet om ansættelsesforhold.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Temaaftener og kurser er en let måde for elever og ansatte i landbruget at få ny og mere viden samt forståelse for produktionsmetoder og arbejdsgange, der har indflydelse på deres daglige arbejde på bedriften og
dermed på produktionsresultaterne og produktionsøkonomien. F.eks. viden om køers klovsundhed påvirker
ydelsen eller sikker kørsel med store landbrugsmaskiner har indflydelse på maskinøkonomien eller personlig sikkerhed.
Konferencen om etablering og ledelse samt kurset Future Farmers kurset øger deltagernes viden om krav
til etablering og bevidsthed om sig selv som leder og giver dem nogle redskaber, de kan bruge, når de skal
etablere sig, så de får en god start som landmand.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
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- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Aktiviteterne øger deltagernes viden om nyeste produktionsmetoder og forståelse for, hvilken værdi deres
arbejdsindsats har på produktionsresultatet. Det motiverer elever/ansatte til at gøre en god indsats, når de
kan se resultatet af indsatsen.
Aktiviteternes synlighed i pressen giver landbrugserhvervet et bedre omdømme ved at vise, at elever/unge
deltager i aktiviteter, der øger deres vidensniveau, kompetencer og forståelse for erhvervet og det omgivne
samfund.
Note 115. Operation Paratuberkulose 2.0 - et nyt overvågningsprogram for kvæg
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at give kvægbrugerne større økonomisk værdi af indsatsen mod paratuberkulose ved
at tilbyde dem en billigere, men effektiv mulighed for at overvåge og kontrollere sygdommen i besætningen.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført følgende aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Beskrivelse af faglige krav til ny model til overvågning
Med udgangspunkt i det eksisterende saneringsprogram er det beskrevet, hvordan en model for overvågning skal se ud. Følgende elementer er adresseret: Stikprøveberegning, udpegningsmetode, følsomhed,
flow/skifte mellem programmer, samt formidling.
Arbejdspakke 2. Udvikling af en IT-baseret model
Baseret på resultaterne fra arbejdspakke 1 er der udarbejdet en teknisk kravspecifikation, der beskriver de
IT-mæssige krav til modellen, når den klargøres til programmering og implementering i Kvægdatabasen og
senere DMS Dyreregistrering.
Projektets resultater/leverencer:
- Effektiv sygdomskontrol
- Bedre almen dyrevelfærd
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenter
Uddybning resultater/leverencer
Beskrivelse af faglige krav til ny model til overvågning. Med udgangspunkt i det eksisterende saneringsprogram er det beskrevet, hvordan en model for overvågning skal se ud.
Udvikling af en IT-baseret model. Der er udarbejdet en teknisk kravspecifikation, der beskriver de ITmæssige krav til modellen når den klargøres til den senere programmering og implementering i Kvægdatabasen og DMS Dyreregistrering.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Kvægbrugerne får en effektiv, men billigere mulighed for at overvåge og kontrollere paratuberkulose i be-
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sætningen og derved undgå et økonomisk tab. Produktionsøkonomien bliver yderligere forbedret ved at
kontrol med paratuberkulose, som er en tabsvoldende kvægsygdom, giver flere sunde dyr. Samtidig vil det
være muligt for flere besætninger at fortsætte deltagelsen eller melde sig ind Operation Paratuberkulose.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
Overordnet vil kontrol med paratuberkulose medføre bedre dyrevelfærd i besætninger og dermed forbedre
branchens omdømme. Kontrol med paratuberkulose, som er en tabsvoldende sygdom, vil medføre flere
sunde dyr og en bedre produktionsøkonomi. Billiggørelse af overvågningen vil også forbedre økonomien
hos de deltagende landmænd og dermed konkurrenceevnen i dansk kvægbrug.
Note 116. Styrket indsats mod Mycoplasma
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Hovedformålet med projektets var at styrke indsatsen mod Mycoplasma bovis i kvægproduktionen. Infektionen har ramt mange besætninger - ofte med alvorlige sygdomsproblemer og store produktionstab til følge.
Projektet bidrager med vigtig ny viden om selve infektionen samt om muligheder for diagnostik og bekæmpelse af Mycoplasma bovis i de udbrudsramte besætninger.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en undersøgelse af kliniske tegn samt PCR og antistof-ELISA forløb ved hjælp af gentagne målinger på en gruppe af dyr i 4 udbrudsramte malkekvægsbesætninger:
● De 4 besætninger er besøgt 5 gange hver og prøver indsamlet ved hvert besøg
● 439 mælkeprøver og 467 blodprøver er udtaget fra 127 køer, og 390 blodprøver er udtaget fra 93 kalve.
Desuden er alle dyr undersøgt efter en fastlagt klinisk protokol i løbet af 2015-2016.
● Data fra køerne blev grupperet i 4 kliniske grupper: køer med alvorlig ledbetændelse, yverbetændelse
med positiv Mycoplasma bovis-PCR, kliniske tegn der kunne være forårsaget af Mycoplasma bovis og køer
uden kliniske tegn
● De 4 kliniske grupper er analyseret for at undersøge, om der er forskellige antistofforløb (BioX-K302ELISA) resultater imellem de kliniske grupper og fra dyr til dyr.
● Resultaterne for køerne er beskrevet i et veterinært specialeprojekt ved KU-SUND.
Der er gennemført en sammenligning af to laboratoriemetoder til diagnostik af Mycoplasma bovis:
● Den kommercielle ELISA, der pt. benyttes i Danmark (BioX K302) og en ny ELISA-test (MilA) udviklet ved
University of Melbourne, Australien, er forsøgsvist brugt på de indsamlede blod-og mælkeprøver fra de 4
udbrudsbesætninger samt 343 blodprøver fra 4 slagtekalvebesætninger, der deltog i et andet projekt om
luftvejslidelser i slagtekalve, og resultaterne er sammenlignet med henblik på at undersøge om den nye test
kunne udgøre et alternativ i danske kvægbesætninger.
● Sammenligningen er gennemført i forbindelse med besøg af ekspert fra Australien.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Effektiv sygdomskontrol
Uddybning resultater/leverencer
1. Ny dokumenteret viden om variationen i testresultater mellem køer indenfor samme besætning og mel-
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lem besætninger og derved om validiteten af de metoder, der kan bruges til diagnostik af Mycoplasma bovis
2. Ny og forbedret forståelse af sygdomsforløbet ved Mycoplasma bovis infektioner hos køer og kalve tidligt
i et udbrud og i månederne efter udbruddet
3. Ny og forbedret forståelse af metoder til diagnostik
4. Nyt samarbejde etableret med Mycoplasma bovis eksperter ved University of Melbourne og University of
Sydney i Australien.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
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. Bedre
diagnostik og sygdomsforståelse har allerede nu udmøntet sig i forbedret håndtering af Mycoplasma bovis
udbrud. Det medfører færre syge dyr under udbruddene og kan på sigt medføre, at smittespredning mellem
besætninger kan reduceres.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- Mycoplasma bovis er en alvorlig sygdom, der i nogle år gav meget medieomtale som følge af store, alvorlige udbrud med smertefulde tilstande (især ledbetændelse og uhelbredelig yverbetændelse) og høj dødelighed i nogle besætninger. Den forbedrede diagnostik har ført til bedre sygdomshåndtering, så meget færre dyr bliver syge og infektionsforløbet som regel er mindre tabsvoldende, hvilket gavner landmandens
økonomi samt dyrevelfærden i besætningen.
Uddybning samfundsrettede effekter
Mycoplasma bovis er en alvorlig sygdom, der i nogle år gav meget medieomtale som følge af store, alvorlige udbrud med smertefulde tilstande (især ledbetændelse og uhelbredelig yverbetændelse) og høj dødelighed i nogle besætninger. Den forbedrede diagnostik har ført til bedre sygdomshåndtering, så meget færre
dyr bliver syge og infektionsforløbet som regel er mindre tabsvoldende, hvilket gavner landmandens økonomi samt dyrevelfærden i besætningen.
Note 117. Økologisk afsætning i fødevarebranchen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge afsætningen af økologiske fødevarer samt formidle de økologiske værdier og
muligheder.
• Afsætningsfremme gennem strategiske indsatser og sortimentsudvikling
• Skabelse af merværdi ved at understøtte en større synlighed af fødevarernes oprindelse og den økologiske produktionsmetode
• Afsætningsfremme gennem understøttende information om økologi via pressen og de sociale medier
Projektets aktiviteter:
Under temaet ”Økologi fra Land til By” blev hele branchen samlet i den økologiske fælleshal på Foodexpo i
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marts måned 2016 og fik dermed indsigt i værdier og muligheder for mere økologi. Resten af året var der
opfølgning rundt omkring i landet på div. lokalmesser/gå-hjem møder.
Aktiviteterne var helt overordnet inddelt i 4 hovedgrupper med hver sit fokus:
- Inspirations/ vidensdeling - om grundværdierne i økologi. Denne information er sket ifm. messen Foodexpo 2016, hvor der var workshops og faglige møder med deltagere fra hele branchen.
- Økologisk fælleshal/værtsskab - under Foodexpo. Her foregik præsentationer, oplæg, faglige debatter og
formidling af den økologiske historie indenfor alle råvaregrupper: Mejeri, korn, grønt, kolonial, drikkevarer
osv.
- Fagligt aftenarrangement - netværksmøde for brancheaktørerne i forbindelse med afviklingen af Foodexpo med deltagelse af 300 gæster.
- Lokale øko-arrangementer rundt om i landet – deltagelse og formidling på grossisters husmesser og temamøder rundt om i landet. I alt 5 lokalmesser og 10 temamøder.
Projektets resultater/leverencer:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater/leverencer
• I den økologiske fælleshal blev der udviklet en helt ny platform for formidling og præsentation af økologiske budskaber og varer. Dermed blev der skabt maximal synlighed og kendskab til økologien, de økologske
værdier og økologske producenter.
• Messen blev besøgt at 25.822 gæster fra detail-, hotel- og restaurant og offentlige køkkener, hvoraf 4 ud
af 5 er beslutningstager. Det anslås, at 80% var igennem den økologiske hal, hvor de kunne stifte bekendtskab med 120 virksomheder samt deltage i 30 workshops/faglige oplæg. 325 gæster deltog desuden i
det økologiske aftenarrangement.
• Vi har i projektet deltaget med formidling på 4 husmesser fordelt over hele landet.
• Indsatsen har fået omtale i regionale og lokale tv-, radio- og trykte medier. Samt stor dækning i fagpressen. Der har været 88 presseomtaler i alt samt stor aktivitet på sociale medier såsom Facebook, Twitter.
Brugerrettede effekter:
- Større afsætning og dialog med slutbruger
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet har bidraget til en anslået vækst i salget af økologiske varer til foodservice i 2016 på 25%. (Oplysninger indhentet ved førende grossister). Projektet har gennem formidling synliggjort de økologiske avlere
og deres produkter ”fra land til by” og dermed skabt forståelse for den merværdi, der ligger i danske økologiske råvarer. Dette skete, gennem workshops og formidling på Foodexpo, hvor 8 landmænd og faglige
konsulenter fortalte om den økologiske produktionsform.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
- Bedre omdømme for erhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Qua den øgede økologiske forståelse blandt beslutningstagere og synliggørelse af det brede økologiske
sortiment samt muligheder indenfor den økologiske verden er der skabt øget økologisk interesse og dermed afsætning.
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Note 118. Økologisk vækst i detailhandlen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at gennemføre effektive afsætningsfremmende aktiviteter, der kunne bidrage til
en fortsat økologisk vækst i detailhandlen. Målet skulle nås ved at forstærke detailhandlens fokus på de
økologiske produkter, sortiment og afsætning samt ved at motivere til og samarbejde omkring nye aktiviteter, skiltning, synlighed og kommunikation om økologi.
Projektets aktiviteter:
I projektet blev der gennemført nedenstående aktiviteter under 5 indsatsområder.
1. Afsætningsfremme gennem strategiske indsatser og sortimentsudvikling
• Der er afholdt inspirationsmøder for centrale beslutningstagere i udvalgte landsdækkende dagligvarekæder om, hvordan kæderne kunne øge salget af økologiske fødevarer.
•Der er gennemført 360 graders sortimentsanalyser for landsdækkende detailkæder, og de samlede udviklingspotentialer på sortiment er formidlet til både kædeledelse og indkøbsorganisationer.
• Der er afholdt strategimøde med fokus på strategiske indsatsområder for økologiens udvikling for udvalgte
landsækkende dagligvarekæder herunder: Indkøbere, marketing og CSR.
•Der er udviklet, produceret og udsendt en aktivitetsplan med inspiration til økologiske aktiviteter til alle
relevante beslutningstagere i dagligvarehandlen og i de økologiske virksomheder.
2. In store kampagner og temabaserede markedsføringsaktiviteter
•Der er udviklet og gennemført in store kampagner og temabaserede aktiviteter, der har inspireret forbrugerne til at vælge økologisk. I forbindelse med aktiviteterne er der udviklet og produceret informations- og
inspirationsmaterialer.
3. Synliggørelse af økologi i butikkerne via materialer og events
•Der er udviklet og gennemført aktiviteter, der har understøttet synligheden og salget af økologi i de butikker, der har et relativt stort udvalg af økologiske varer og et særligt motiveret personale.
•Der er produceret in store materialer, der har sikret en stærk synlighed og profilering af de økologiske fødevarer og dermed gøre det nemt for kunderne at handle økologisk.
•Der er blevet udviklet og afprøvet nye typer af events i udvalgte butikkerne og andre steder i det offentlige
rum, som har bidraget til en stærk profilering af de økologiske fødevarer.
4. Merværdi ved understøttelse af en større synlighed af varernes oprindelse og produktionsmetode
•Der er skabt større synlighed og viden omkring den økologiske produktionsmetode i købssituationen, i
salgsaviser, på messer, i pressen og på de sociale medier via udformning af stærke budskaber og materialer, der har styrket forbrugerne viden om den økologiske produktionsmetode og dermed skabt merværdi for
de økologiske varer.
5. Indsamling og formidling af markeds- og forbrugerinformation
•Der er indkøbt og indsamlet analyser/data, der har bidraget til at anvise forbedringspunkter og indsatsområder for økologi i dagligvarehandlen.
•Der er formidlet markedsmæssige informationer til dags- og fagpressen, som har bidraget aktivt til at understøtte den salgsmæssige udvikling.
•Der er formidlet markeds- og forbrugerinformation til de økologiske virksomheder for optimering af deres
økologiske indsatser i detailhandlen.
•Der er blevet udarbejdet et økologisk markedsnotat med de vigtigste markedsinformationer om økologi i
dagligvarehandlen. Notatet er offentligt tilgængelig på internettet.
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•Der er indsamlet inspiration og eksempler på best practice inden for markedsføring af økologi m.m. såvel i
Danmark som fra lande, der ligesom Danmark er veludviklede på det økologiske område. Den indsamlede
viden er formidlet til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder.
Projektets resultater/leverencer:
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
- Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Uddybning resultater/leverencer
Projektets opnåede leverancer:
•Inspirations- og strategimøder for centrale beslutningstagere i COOP, Netto, Føtex, Rema 1000, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Kvickly, Fakta, Irma og Meny.
•Aktivitetsplan med inspiration til økologiske aktiviteter, som er sendt til alle relevante beslutningstagere i
dagligvarehandlen og til 200 økologiske virksomheder.
•360 graders sortimentsanalyser for Netto og Føtex, som er formidlet til både kædeledelse og indkøbsorganisationen.
•Tre temabaserede kampagner i landsdækkende kæder og 20 nye in store aktiviteter og events i udvalgte
butikker, fx event med Anne Hjernøe i Salling.
•19.000 madkasser, 25.000 mejerifoldere, 20.000 pixibøger, 20.000 tatoveringer, 48.000 julehæfter, 12.000
frugt og grønt markører, 5.000 ø-skilte, 2.000 juiceopskrifter.
•Eksempler på best practice fra Danmark, USA, Amsterdam og Stockholm for midlet til dagligvarehandlen
og de økologiske virksomheder.
•Stande på COOPs tre madmesser, Irma Messen, Arlas Food Fest og Gram slots Livsstilsmesse.
•Markeds- og forbrugeranalyser fra GfK ConsumerScan, Birch + Birch og Nielsen.
• Økologisk markedsnotat, som er formidlet til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder samt offentliggjort på okologi.dk.
•368 artikler i handels- og dagspressen om dagligvarehandlens afsætningsmæssige resultater på økologi,
nye initiativer i dagligvarehandlen på økologiske varer og den økologiske produktionsmetode.
•Løbende information om økologi til forbrugerne via de sociale medier – både via Facebook, Twitter og
Instagram.
•Film til de sociale medier.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder (Indenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
Udover salgsvækst har projektet bidraget til, at udbuddet af økologiske varer i detailhandlen er øget med
minimum 300 produkter (nettotilgang). Det øgede udbud har både banet vejen for en større mangfoldighed i
fødevareudbuddet i dagligvarehandelen og skabt nye muligheder for værditilvækst i primærproduktionen,
men det har også gjort det nemmere for de økologiske leverandører at komme på detailhandlens hylder.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet har været med til at fremme en mere nuanceret dagsorden for værdiskabelse og indtjening i detailhandelen end den nuværende, der i høj grad er præget af prispres på fødevarerne, hvor regningen sendes videre til virksomheder og landmænd. Projektet har bragt en lang række andre relevante parametre i
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spil, som øger danskernes interesse og engagement i fødevarer til gavn for både forbrugerne, forarbejdningsvirksomhederne, detailhandelen og hele fødevareerhvervet.
Som følge af den øgede efterspørgsel efter økologiske varer har projektet også skabt fundamentet for et
øget økologisk areal, og det har dermed også bidraget med en række positive resultater for Danmarks natur, vandmiljø og grøn vækst.
Note 119. Nye veje til viden om økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
At øge vidensniveauet om merværdien i de økologiske produkter hos både forbrugere og storkøkkenansatte – og derigennem skabe loyale forbrugere og fagpersonale, der kan være med til at fastholde og udvikle
den økologiske afsætning i både detailhandel og foodservice-sektoren.
Projektets aktiviteter:
Alle projektets aktiviteter blev gennemført i et tæt samspil mellem sociale online-mediekanaler, trykte magasiner og en PR-indsats. Aktiviteterne bestod af:
1. En løbende online-kommunikationsindsats med fakta-baseret onlinekommunikation om økologi –
formidlingen er især sket via Facebook, der pt. er det største sociale medie i Danmark. Indholdet fra projektet var meget populært og nåede bredt ud via sociale medier. Temaerne har blandt andet handlet om økologisk æbler, gæs, kål, salat, gulerødder, samt ny forskning om økologi, dyrevelfærd og syltning.
2. Netværksbaseret kommunikation, der fik viden bredere ud via samarbejdspartneres online og trykte platforme, dette er blandt andet sket gennem medier fra Danmarks Naturfredningsforening og COOP.
3. En PR-indsats, der sikrede formidling af viden om økologi i relevante medier, primært livsstilsblade og
madblade, samt ugeaviser og de landsdækkende avisers forbrugertillæg og medier med relevans for foodservice-sektoren. Der har blandt andet været presseomtaler i medier som Information, TV2 Nyhederne
online, Børsen, Ekstra Bladet, Nordjyske, Vort Landboblad, Aars Avis, Berlingske, Foodwire og TV2 Fyn.
4. Magasiner rettet mod foodservicesektoren og magasiner rettet mod forbrugere.
I alle magasinerne var en klar kommunikation af økologiens merværdier den røde tråd. Læserne fik fx indsigt i, hvordan gulerødder, tomater, vindruer og æbler dyrkes økologisk. I de tre magasiner til storkøkkenerne var der bl.a. også fokus på madspild, konkret viden om at få et økologiske spisemærke og interview med
øko-konsulent om, hvordan man går i gang.
Levetiden af budskaberne og indholdet fra projektet blev desuden forlænget gennem en online magasinbladrefunktion og udbredelse af indhold/viden fra projektet via okologi.dk, magasinet Økologisk, oekologiskspisemaerke.dk med flere.
Projektets resultater/leverencer:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
- Gennemførelse af informationskampagne
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
I løbet af projektet blev der planlagt, produceret og trykt de 5 lovede magasinudgivelser á 24 sider i et samlet oplag på 120.000 stk. Samtlige magasiner blev uddelt efter planen – og faktisk til flere led end forventet:
De to forbrugerudgivelser (version 1) blev pakket i displaykasser og uddelt til cirka 330 salgsled i detail-
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handlen (der var lovet 300 led). De tre foodserviceudgivelser (version 2) blev uddelt til mindst 150 offentlige
og private storkøkkener via over 20 grossister, fagmesser mv. (der var lovet mindst 100 unikke led i foodservice-branchen).
Projektets rækkevidde på sociale medier er på 1.837.217 personer. Her var målet 120.000 personer hver
måned, og dette mål er således også nået særdeles tilfredsstillende.
Projektet har i alt ført til 79 omtaler i pressen. Her var målet 50 omtaler.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder (Indenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
Med en øget viden om merværdien i økologi vælger flere forbrugere og ansatte i storkøkkener at købe økologiske varer.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Bedre omdømme for erhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet har været med til at skabe en generel øget omsætning af de økologiske varer samt leveret et
bedre omdømme for erhvervet. Ud over indsigt i enkelte, økologiske produktionsgrene, så er økologiens
nøglebudskaber gentaget i alt fra små online-bokse til lange tekster og i flere variationer:
§ Du sparer dig selv for sprøjtemidler
§ Du støtter øget dyrevelfærd
§ Du får færre tilsætningsstoffer
§ Du beskytter natur og grundvand
Note 120. Økologi i foodservice
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at sikre en fortsat økologisk vækst i Foodservicesektoren gennem motivation og
information af køkkenansvarlige, virksomheder og grossister og herigennem sikre, at økologi fortsat vil være en integreret del af målgruppens aktiviteter og hverdag. Projektet formidlede bredt til målgruppen med de
stærkeste budskaber og argumenter for økologi.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
Bringe økologiske temaer og viden om økologi ind i relevante faglige netværksarrangementer
- Deltagelse og medarrangør i kantinenetværk (4 møder afholdt), grossistnetværk(2 stk. afholdt) ØkoNord,
nordjysk netværksgruppe (3 møder afholdt.) Følgegruppe for offentlige storkøkkener, repræsentanter fra
både sygehussektoren og ældrebespisning (4 møder afholdt).
- Formidling og information om økologi på lokalmesser, events og konferencer. ØkoNord på Food Festival,
øko-formidling på Foodexpo og på 6 lokalmesser.
- Gennem hele året har der været stor søgning til information og vejledning om det økologiske spisemærke,
herunder telefon-hotline og mailkorrespondance, foredrag samt løbende opdatering af websites.
- Projektet har inspireret og delt ny viden og nye tendenser ved bl.a. seminarer, ”Bag om tallene” med fokus
på den økologiske udvikling i foodservice, ”Servicetjek” af det økologiske spisemærke, besøg hos økologiske landmænd med 10 store kantiner, temadag for udvalgte køkkener på Foodexpo med individuelle tilpas-
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sede programmer samt en lang række besøg/oplæg for virksomhedskonsulenter hos bl.a. Schulstad, Kohberg, Euro Poultry og Arla Foods.
- Der er trykt materialer med fokus på best practice indenfor omlægning til økologi, f.eks. folder om Odense
Kommunes rejse mod økologien, eksempler på økologiske menukort og folder om økologiske landbrug.
- Der er udsendt 11 nyhedsbreve fordelt over hele året med 800 modtagere pr.udsendelse.
- Projektet har medvirket til, at antallet nu er på ca. 1900 økologiske spisemærker, hvilket er en vækst på
700 køkkener, der nu har det økologiske spisemærke. Endvidere er der ca. 30% af de eksisterende køkkener med spisemærker, der er steget fra bronze til sølvmærket.
- Projektet har leveret portrætter af økologiske ildsjæle i fagpressen, f.eks. protræt at Restaurant Substans
og Regionshospitalet Randers, Odense Kommune, Studenterhusfonden, Aarhus Kommune m.fl.
- Videreførelse af tre eksisterende netværk: ØkoNord, Følgegruppe for offentlige køkkener, Erfra-grupper
for kantiner, Forum for måltidskvalitet, og advisory board Viborg Mercantech.
- Genoptryk af økologisk kogebog ”økologi i store gryder” – formidling af best practice.
Projektets resultater/leverencer:
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Etablering af lokale netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater/leverencer
De professionelle køkkener: Øget forståelse for økologi og økologiske produktionsformer inden for alle kategorier. Øget kendskab og forståelse for hvordan man kan få og ansøge om det Det Økologiske Spisemærke med deraf følgende vækst i antallet af mærker.
Virksomheder og grossister: Øget indsigt i den økologiske vækst og dermed øget selvforståelse for hvilken
rolle, virksomhedens har/kan få i markedet. Øget forståelse for de professionelle køkkenernes tilgang til
økologi og ændret adfærd i køkkenet, når økologien vinder indpas – hvad kan virksomheden/grossisten
gøre for at hjælpe køkkenet på vej?
Generelt sikret at økologien fortsat står højt på dagsordenen.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder (Indenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
Primærproducentens produkter er i projektperioden i højere grad blevet efterspurgt af de professionelle
køkkener og deres grossister, faktisk ser vi i dag en mangel på flere typer danske økologiske råvarer f.eks.
kartofler, agurker og æbler, skønt disse er dyrere end tilsvarende udenlandske økologiske produkter.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Den øgede efterspørgsel af økologiske varer har medført en markant større lyst hos konventionelle landmænd til at lægge om til økologi (hvilket ses i ansøgninger til omlægningsstøtte) til gavn for vores miljø.
Fra alle de helt/eller delvist omlagte køkkener meldes der om større arbejdsglade og højere madkvalitet.
Dette fordi brugen af friske råvarer og måltider lavet fra bunden er en del af omlægning indenfor budget.
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Note 121. Viden der flytter - foodservice
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
At opbygge en økologisk budskabs ”værktøjskasse” til brug i arbejdet med at flytte skeptikere i Foodservicesektoren. Den viden om økologi, der foreligger i dag, er fragmenteret og er medvirkende til, at der ofte
snakkes direkte til køkkener og ikke til de udbudsansvarlige, beslutningstager samt lokal politikere Projektet
skal omsætte svært tilgængeligt viden til kommunikerbart og tilgængeligt materiale.
Projektets aktiviteter:
- Etablering af arbejdes/ netværksgruppe, der har været benyttet for at præcisere og kvalificere data til
værktøjskassen. Til arbejdes/netværksgruppen har følgende været inkluderet: Omlægningskonsulenter,
politikere fra udvalgte kommuner (Aarhus og Odense), grossister, virksomheder kommunikationseksperter/kampagneplanlæggere (727),
- Projektet har udarbejde:
- 6 Fakta-ark om Grundvandsbeskyttelse, Branding og Erhvervsudvikling, Trivsel blandt borgere og medarbejdere, Økologi og Bæredygtighed, naturpleje og Borgerinddragelse, Madkvalitet og Borgertilfredshed
- Udarbejdelse af 2 Best Practise beskrivelser af Odense, Aarhus økologi-initiativer til inspiration for andre
kommuner.
- Udarbejdelse af Q’s & A’s med de oftest stillede spørgsmål og myter med tilhørende svar, om økologi i en
kommune inden for Hvorfor økologi, dyrevelfærd, Bæredygtighed, sundhed, madkvalitet, biodiversitet,
branding ,drikkevand
- Udarbejdelse af email-kampagne til formidling af det skabte materiale. Kampagnen indeholder 6 e-mails,
som vil blive distribueret over en periode på 6 uger til 60 udvalgte lokalpolitikere. Det udarbejdede materiale
ligger tilgængeligt på Økologisk Landsforeningshjemmeside.
Materialet er i 2016 præsenteret for Kost- og Ernæringsforbundet og Fødevarestyrelsen, der også arbejder
med udbredelsen af økologi via sikring af medarbejderglæde og udbredelse af De Økologiske Spisemærker.
Materialet vil ligeledes blive brug til lokal politiker der selv efterspøger ØKO info.
Projektets resultater/leverencer:
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Gennemførelse af informationskampagne
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Præsentationsmateriale målrettet beslutningstagere indeholdende:
- 6 Fakta-ark om økologi
- 2 Best Practise beskrivelse af Odense, Aarhus økologi-initiativer.
- Q’s &A’s med de oftest stillede spørgsmål og svar om økologi.
- Emailkampagne med formidling af det udarbejdede materiale.
- Udarbejdelse af udsendelse liste
- Offentlig gjort på Økologisk Landsforenings hjemmeside
Brugerrettede effekter:
- Markedet har fået indsigt i produktionsformer og vilkår.
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Uddybning brugerrettede effekter
Primærproducenterne vil opleve en øget efterspørgsel efter deres økologiske varer og en øget forståelse
fra udbuds- og indkøbsanvarlige i kommuner og private virksomheder.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet medvirker til at nå målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020 og 60% økologi i den
offentlige bespisning i 2020.
Note 122. Markedsvækst via dokumentation af økologisk praksis og afsætningsveje
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at fremme væksten af det økologiske marked i Danmark ved at motivere økologiske
landmænd til at være innovative og udvikle deres produktion, så de reagerer på uoverensstemmelser mellem forbrugerforventninger og praksis samt forebygger troværdighedsproblemer. Ydermere vil indsamlet og
formidlet markedsinformation og viden om afsætning lokalt bidrage til markedsvækst. Dertil skal projektet
øge forbrugeres viden om produktionen via brug af hjemmesider og sociale medier
Projektets aktiviteter:
* Kåring af frontløbere
Med fokus på hhv.: Samarbejde, Næste generation, Værdiskabelse og lønsomhed og Innovativ produktion
blev der i vinteren 2015/2016 i hele sektoren efterlyst mulige kandidater/frontløbere. Blandt de indkomne
forslag blev 3 udvalgt for hver kategori, og de blev portrætteret. Portrætterne blev samlet i et kompendium
og krydret med udtalelse på området fra en central konsulent indenfor feltet, og kompendiet blev udsendt til
samtlige danske økologiske landmænd. Ved at beskrive de gode eksempler som lykkes med at gå endnu
videre og udvikle med succes, er målet at motivere til yderligere udvikling på bedrifterne rundt omkring i
landet. I marts var repræsentanter for hele den økologiske sektor samlet i Vingsted og der stemte deltagerne på, hvem af de tre kandidater som var den største frontløber i hver kategori, så vinderne kunne kåres.
Hele indsatsen blev fulgt op med en bred presseindsats både i fagblade, lokal aviser, nyhedsmails og brugt
i forhold til forbrugerkommunikation bredt. Hver af de fire vindere er blevet portrætteret i en lille film, som
dels kan ses via projektets hjemmeside dels kan ses på You-tube.
* Flere faglige møder med landmænd, konsulenter og dyrlæger i forhold til, hvor kan økologerne flytte sig
yderligere fagligt.
* Nyhedsmails til landmænd om emner bredt inden for projektet.
* "Inspirations til nye afsætningsstrategier - kom tættere på dine kunder" udsendt til samtlige økologiske
landmænd i Danmark med casebeskrivelser og vejledning i forhold til, hvilke overvejelser man kan gøre sig
i forhold til afsætningsstrategier, lønsomhed og merværdi mv., og igen med motivering til nye tiltag for øje.
* Via facebook kontakt og vidensdeling til forbrugere om økologisk landbrug og høst af kvalitative forbrugerholdninger og forventninger f.eks. i forhold til forbrugeres forventninger til økologers klimabevidsthed og
ageren.
* Regionale møder med præsentation af og perspektivering af den i projektet opsamlede viden i forhold til
forbrugerforventninger, afsætningsstrategier og samarbejdsdelen fra Frontløberkåringerne.
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Projektets resultater/leverencer:
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Øget forbrugerkontakt
- med eksemplets magt vise udviklingsveje både fagligt afsætningmæssigt
Uddybning resultater/leverencer
* 36 siders kompendium med Økologiske Frontløbere 2016 udsendt til alle økologiske landmænd i februar
2016. Kompendiet har gemmeværdi og kvalitet.
* 36 siders kompendium med Inspiration til nye afsætningsstrategier udsendt til alle økologiske landmænd i
oktober 2016. Kompendiet har gemmeværdi og kvalitet.
* 4 film med de kårede frontløbere inden for Samarbejde, Næste generation, Værdiskabelse og lønsomhed
og Innovativ produktion. Filmen med vinderen af Innovativ produktion er ydermere versioneret til en engelsk
udgave, da økologiske miljøer i udlandet opdagede og efterspurgte dette statement på dansk økologisk
innovation.
* 4 Regionale møder med præsentation og perspektivering af den i projektet indsamlede viden. Oplæg er
lagt på hjemmesiden, så økologer som ikke havde mulighed for at deltage kan søge viden der.
* Nyhedsmails til økologiske landmænd og andre interessenter igennem hele året med både efterlysning af
kandidater til frontløber-kåringen, formidling af de gode cases fra frontløberne og afsætningsstrategikompendiet mm. igennem hele året.
* Kommunikation med forbrugere via facebook gennem hele året om deres forventninger til økologi, regler,
gængs praksis og om frontløbere mm. Ydermere er økologi og ulande et emne, som har været til debat.
* 5 landbrugsfaglige møder med landmænd og konsulenter og i enkelte tilfælde dyrlæger om faglige problemstillinger og mulig faglig udvikling i jagten på relevante steder, hvor landmænd kan løfte sig for at opfylde forbrugernes udtrykte forventninger. Der har været arbejdet med emner som; dyrevelfærd hos grise,
dyrevelfærd hos kvæg, dyrevelfærd hos fjerkræ, recirkuleringsprodukter så forbrugernes forventninger til
økologerne om samfundsansvar afbalanceres med forbrugernes uvilje mod bestemte recirkuleringsprodukter og i øvrigt formidling af forbrugernes forventninger til økologer, for at motivere til udvikling. Ydermere
har faglig/tekniske udfordringer i frugtavl været drøftet med internationale samarbejdspartnere.
* Eksempel på analysearbejde: Undersøgelse af udfordringer for mindre producenter ved opstart af produktion og forarbejdning, samt beregninger af konsekvenser for mindre producenter ved indførelse af stalddørspakken og om, hvornår det er relevant at vælge stalddørspakken. Undersøgelse af markedet for direkte salg af kød – nye afsætningsveje og nye værdikæder og generel vurdering af udfordringer for mindre
produktioner.
* Artikler og notitser i fagblade og præsentation af frontløbere i regionale og lokale aviser.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder
- Lettere adgang til relevant viden
- Fastholdelse af forbrugeres tillid til økologi - og dermed sikre afsætning
Uddybning brugerrettede effekter
Kompendiet om afsætningsstrategier er 36 siders beskrivelse af, hvordan du får bedre adgang til nære
markeder. Både det kompendium og frontløberkompendiet er leveret lige til døren. Ydermere er det fulgt op
med mailnyheder, avisartikler, hjemmesidebeskrivelser mm., så den faglige viden er gjort meget tilgængelig. Projektets øvrige tiltag omhandler at fastholde forbrugernes tillid til økologi - både ved at informere dem
men også ved at få landmændene til at nærme praksis på bedriften til forbrugernes berettigede forventninger til produktion og udvikling.
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Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Afsætningsstrategi-kompendiet handler netop om øget (også lokal) afsætning, og er derfor også interessant
i forhold til at skaffe flere lokale forbrugere af lokal økologi mm.
Når landmænd nærmer deres produktion til det forbrugerne forventer, så øges tilliden til landmændene,
ligesom forbrugernes billede af dansk økologisk landbrugsproduktion ikke skuffes og landbruget får et bedre ry. Projektet har ligeledes lavet informationsindsats i forhold til forbrugere via aviser og sociale medier.
Note 123. Succes med omlægning: Godt fra start og balance i markedet
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at formidle viden, der sikrer de 637 nye økologer succes med omlægning, samt
at hele erhvervet har aktuel produktions- og markedsviden, der tydeliggør de reelle omlægningsbehov
fremadrettet, således at der er balance mellem produktion og salg.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Godt fra Start – Viden til økologiske landmænd – del 1
Der er gennemført 5 regionale arrangementer med i alt 172 deltagende nye økologer.
Arrangementerne omhandlede:
- Introduktion til de 4 økologiske principper (IFOAM’s).
- Overblik over det økologiske regelsæt og typiske faldgruber.
- De 5 vigtigste opmærksomheds-punkter som ny økolog.
- Introduktion til hvad første kontrolbesøg fra NaturErhvervstyrelsen indeholder, herunder de hyppigste
overtrædelser af økologiregler, for at sikre bedre overholdelse, færre påtaler mv.
- Nøglepunkter i forhold til sædskifte og andre gode økologiske løsninger.
- Introduktion til diverse redskaber som eksempelvis mark- og staldberegninger i forhold til egenforsyning.
- Viden om det økologiske marked.
- Introduktion til værdiskabende netværk og faglige aktiviteter for økologer, herunder oversigt over alle rådgivende kompetencer i den økologiske sektor.
- En økolog fortalte om sine erfaringer.
AP 2: Godt fra Start - Viden til nye økologiske landmænd – del 2
På de regionale møder fik alle deltagere en ”godt fra start” mappe med hjem. Mappen indeholdte materiale,
der gav de nye økologer mulighed en genvej til den viden, der skal sikre deres faglige grundlag som økologer:
- Folder med IFOAMs principper for økologisk jordbrug
- Økologens årskalender med vigtige deadlines og arrangementer
- Hand-out om Gødningskataloget, der er en oversigt over tilladte gødningstyper og den lokale tilgængelighed
- Oversigt over økologikonsulenter i hele landet
- Markedsnotat
- Bogen ”Økologi – godt håndværk”
- Et gavekort til et omlægningstjek, som de kan give til deres nabo
- Tilbud om et gratis udviklingsbesøg, hvor de får sparring og vejledning om eventuel udvikling af den eksi-
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sterende produktion
- Oversigt over økologiske nyhedsbreve
På baggrund af møderne er der oprettet flere samarbejder, og alle deltagere har fået udleveret en samlet
deltagerliste fra deres område, så de har mulighed for at kontakte hinanden med henblik på sparring og
samarbejde.
Der er forberedt indhold og invitation til et større temamøde for de nye økologer, som annonceres i forbindelse med indbydelse til økologikongressen, for at fastholde den faglige interesse og indbydelse til fællesskabet i den økologiske sektor. Invitationen sendes ud ultimo august 2017.
AP 3: Afdækning og specifikation af det fortsatte omlægningsbehov
Der er lavet en udførlig kortlægning af viden om den aktuelle økologisk produktion og markedsbehov og
den forventede produktionsforøgelse som følge af omlægningsboom i primærlandbrug. Der er udviklet markedsprognoser på detail, foodservice, direkte salg og eksport. Desuden er de nødvendige omlægningstempo udregnet for de forskellige driftsgrene.
AP 4: Formidling af det fortsatte omlægningsbehov til konventionelle landmænd og til erhvervet i øvrigt.
Der er foretaget formidling af markedets reelle behov for råvarer og yderligere omlægning de kommende år
gennem en række formidlingsindsatser omhandlende både omlægningsbehovet generelt og hvilke produktionsgrene, der fortsat mangler omlægning.
Følgende aktiviteter er gennemført:
- Formidling af markedsprognoser og det fortsatte omlægningsbehov via pressemeddelelser i både landbrugsfagpressen og dagspressen.
- Formidling af det fortsatte omlægningsbehov via annoncer m.m. i den konventionelle landbrugsfagpresse.
- Formidling af ovenstående til økologiske landmænd gennem annoncer.
Projektets resultater/leverencer:
- Viden og netværk til nye økologer samt prognoser for fremtidige behov for økologisk omlægning
Uddybning resultater/leverencer
172 nye økologer har fået et netværk af andre nye økologer, som de kan sparre med samt viden om de
regler, der skal overholdes i deres nye virke. De har fået indsigt i de faldgruber, de skal være opmærksomme på, og de muligheder, de har for at få hjælp og rådgivning, så alle regler overholdes og kontrollerne
bliver positive oplevelser. Samtidig er der gennemført en kortlægning af den aktuelle økologiske produktion
og udarbejdet markedsprognoser i form af en fremskrivning af den øjeblikkelige salgsudvikling med en fordeling på produktionsgrene.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Der er for mange fejl ved nye økologers første kontrolbesøg, og mange møder de faglige udfordringer uden
den nødvendige støtte fra rådgivere og kollegaer. Dette projekt har taget hånd om de nye økologer og givet
dem viden om økologireglerne og om typiske faldgruber for nye økologer. Projektet har desuden givet de
nye økologer netværk, som de kan kontakte for sparring og samarbejde.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
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- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet vil bidrag til at landets forbrugere og offentlige indkøbere fortsat kan have høj tillid til, at de økologiske varer produceres efter de økologiske regler. Det gøres ved at de nye økologiske producenter klædes
på til at overholde krav og undgå begynderfejl og overtrædelser. Projektet er med til at værne om forbrugernes tillid til dansk økologi, og dermed sikre, at de landmænd, der lægger om til økologi, fortsat får glæde
af høj forbrugertillid til deres varer.
Note 124. Samarbejdende bedrifter giver merværdi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at øge og lette samarbejdet mellem de økologiske bedrifter lokalt på tværs af produktionsgrene og omkring en vifte af samarbejdsmuligheder ved at udvikle og stille beregnings- og aftaleværktøjer til rådighed og synliggøre mulighederne bredt bl.a. på en række møder.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
1. Beskrivelse af flergårdssamarbejder
1.a.Thy-gruppen bestående af flere garvede (og ældre) økologiske landmænd, som har arbejdet tæt sammen i mange år og om mange forhold. De bruger ikke at skrive så meget ned. I 2015-2016 er to yngre
landmænd startet hver deres egen produktion, og de indgår nu i samarbejdet med husdyrproduktion på
lejet jord og i lejet bygninger, så der har været behov for noget papirarbejde. Hver mandag mødes hele
gruppen og koordinerer den kommende uge.
1.b. Djurslandsgruppen er en nystartet samarbejdskonstellation mellem garvede økologer og Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Mange afklaringer, aftaler og økonomiske beregninger har skullet følge efter
ønsket om samarbejde, for at lande det rigtigt.
Læringer fra begge grupper er at finde på projektets hjemmeside som tekst og som to små film.
2. Samarbejdsaftaler
Værktøjskassen blev påbegyndt i projekt Mere økologisk synergi med samarbejdende bedrifter fra 2015.
Alle værktøjer derfra er i dette projekt blevet revideret, og en lang række nye værktøjer er tilføjet. Den samlede værktøjskasse indeholder nu:
- Hvorfor samarbejde?
- S.M.A.R.T.E mål i samarbejde
- Samarbejdsaftale-skabelon
- Forslag til mødestruktur
- Når flere samarbejder – forslag til vedtægter ved foreningsdannelse
- En lang række økonomisk overbliksskabende regneark til brug for at lave fair og længerevarende samarbejdsaftaler (Æglæggende høns og slagtekyllinger, Søer inkl. slagtesvin, Moderfår og lam, grøntsagsproduktion for spisekartofler, gulerødder, løg og rødbeder)
- Maskinsamarbejdsaftaler inkl. økonomiberegner
- Maskinregnskab
- Aftale om handel med foder
- Salg af grovfoder
- Pasningsaftale: opdræt af kvier inkl. forslag til møde om kviepasningsaftaler og økonomiberegner
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- Græsningsaftale
- Aftale om overførsel af husdyrgødning og anvisning til beregning af gødningsværdi
3. Formidling af de gode historier
Det er sket via hjemmeside, film, en række møder, omtale i faglige aviser, markvandring og undervisning af
konsulenter. Projektets resultater blev synliggjort på Agromek. Der er trykt nogle eksemplarer af værktøjskassen i papir, som omdeles til konsulenter og ved møder, hvor der gøres opmærksom på muligheden.
4. Udbygning af hjemmesideplatform
Alle dele under punkt 2 ovenfor er tilgængeligt på hjemmesideplatformen, og det er muligt at hente aftaler
og regneark, så landmændene selv kan indsætte egne tal og notere egne aftaler.
5. Inspirations- og læringsmøder
I forhold til landmænd og dertil med deltagelsesmuligheder for konsulenter har der været en stribe møder i
2016 med afsæt i projektet og med lancering af værktøjer og aftaleskabeloner:
25/2 Hellevad
12/3 Vingsted
3/3 Hobro
14/6 hos landmand Søren Bilstrup
22/6 hos landmand Jens Krogh
1/9 hos landmand Laust Krejbjerg
15/11 Hellevad
22/11 Halkær
5/12 Hvalsø
6/12 Århus
Ydermere har en lang række økologikonsulenter været på kursus i samarbejde og er introduceret til materialerne.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Nyt koncept
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
Projektet har nyudviklet beregningsværktøjer indenfor en række produktionsgrene (høns, får, svin, grøntsags-produktion)og revideret og opgraderet inden for maskiner, kvæg, gødning. Det hele er samlet i et nyt
og forbedret koncept, hvor alle landmænd kan finde hjælp til selvhjælp og et centralt sted finde de nødvendige redskaber, som kan hjælpe dem i gang i forhold til samarbejde med hinanden.
Gennem samarbejde kan der blive en langt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. maskiner kan
deles, tomme bygninger aktiveres, forbedrede sædskifter og mulighed for forbedret dyrevelfærd mm. Mulighederne er mange, ikke mindst når samarbejder danner basis og åbner op for at lægge nye og forbedrede managementstrategier, hvor fælles ressourcer kan indgå og samarbejdspartneres styrker gensidigt kan
bruges til at hæve niveauet på de involverede bedrifter.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
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Uddybning brugerrettede effekter
Nye økonomiske redskaber med høj brugervenlighed og praksisnær tilgang klæder landmanden på til selv
at finde de relevante økonomiske nøgletal. Flere kollegaer som samarbejder giver samlet en langt større
vidensbasis, og man har mulighed for at lukrere på hinandens styrker og netværk, maskinparken er evt.
udvidet med specialmaskiner og der er mulighed for at bytte arbejdskraft, så rettidig omhu bliver mulig. Alt
det giver samlet mulighed for bedre management.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Samarbejder, der sikrer, at landmændene kan arbejde målrettet med, hvad de er bedst til og trække på
andres spidskompetancer, der hvor de har brug for det og samarbejder hvor nye økologer starter nye produktioner op for lave omkostninger ved at samarbejde tæt med landmænd, som allerede er etablerede i
erhvervet er blot to generelle eksempler på, hvor økonomien forbedres og nye arbejdspladser etableres (og
nogle fastholdes).
Note 125. Den optimale platform for unge økologer
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er 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 som formål at inddrage viden og ønsker fra unge med deres ønsker til generationsskifte, uddannelse
samt model for viden søgning og netværk.
Projektets aktiviteter:
Indsatsområde 1: Praktikpladser
• Der er gennemført 6 arrangementer/besøg hvor elever, som snart skal i praktik får mulighed for at besøge
og opleve økologiske landbrug som praktikplads. Der er gennemført besøg på ejendomme med følgende
produktionsformer: Økologiske mælkeproduktion, økologisk planteavl, økologisk svineproduktion og økologisk fjerkræproduktion. I alt 162 elever har deltaget. Eleverne repræsenterer 5 forskellige landbrugsskoler.
• Der er gennemført 3 arrangementer for økologiske landmænd, som er interesserede i at være praktikværter. Følgende emner har været på dagsordenen: Krav til at blive godkendt som praktikpladsvært, rettigheder og pligter, når du ansætter elever, motivation og arbejdsglæde samt barrierer for at være praktikvært.
42 personer har deltaget i disse arrangementer.
• Der er udviklet en præsentation, som beskriver regler retningslinjer og gode råd for det at være praktikvært.
Indsatsområde 2 – Det økologiske ungdomsråd samt netværk og kommunikation
• Modellen hvor unge med interesse for økologi får mulighed for at udvikle deres tanker for fremtidens økologiske landbrugsproduktion er videreudviklet. Der er i projektperioden afholdt 4 møder med grupper af
unge, hvor ejerformer og uddannelsesønsker er på dagsordenen.
• Twitter og Facebook m.m. er veludviklet som netværks- og kommunikationsmiddel for unge økologer
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Nyt koncept
- Dokumenteret viden om et relevant emne
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Uddybning resultater/leverencer
Projektet har bidraget med viden om praktikpladser på økologiske landbrug til unge under uddannelse. At få
de unge ud på økologiske landbrug, se produktionen, tale med landmanden og ved selvsyn se og konstatere mulighederne, er et meget væsentligt bidrag til at få flere unge til at interessere sig for økologi og vælge
et økologisk landbrug som praktikplads. Det nedbyder fordomme og bidrager med faktuel oplysning. Projektet har ligeledes bidraget med viden om, hvilke barrierer, landmanden ser for at tage elever i praktik. Projektet har ligeledes bidraget med viden om hvor der set fra landmandens side er det største ønske om at få
ændret på praktikreglerne – det handler meget om fleksibilitet. Muligheder for at forlænge praktikperioder
for elever som mangler faglig ballast. De økonomiske byrder ved at have elever er også en udfordring. Projektet har også bevist, at det giver værdi og nyttig viden at inddrage unge i udviklingsarbejdet omkring praktik, uddannelse og genrationsskifte.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
En 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 vil projektet bidrag 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 126. Helt i mål som økologisk landmand
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at sikre fortsat udvikling i den økologiske primærproduktion, så den kan matche
den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer og fødevarer, både nationalt og på eksportmarkederne.
Baggrunden er det modsætningsforhold, at vi på den ene side oplever stigende efterspørgsel på økologiske
fødevarer og på den anden side oplever, at eksisterende økologiske landmænd har svært ved at opretholde
og udvide den eksisterende produktion af økologiske råvarer.
Projektets aktiviteter:
AP1: Overordnet arbejdes der med to forskellige målgrupper – mælkeproducenter og mindre producenter
inden for forskellige produktionsgrene. Den første arbejdspakke gennemførtes i projektets første halvår
(2016) og fokuserede på udvælgelse af relevante værktøjer og metoder, økologirådgivere og landmandscases. Udvælgelse af relevante værktøjer og metoder skete på to workshops for henholdsvis mælkeproducenter og små og mindre producenter med forskellige produktioner. Disse workshops inspirerede til, at der
blev dannet projektgrupper, der efterfølgende udvalgte værktøjer og metoder til brug i landmandscases. På
de to workshops blev der desuden kortlagt, hhv. kompetencebehov og –gab, og på baggrund af resultater
fra de to workshops, blev der udviklet et kompetencegivende træningsforløb, som afvikles parallelt for de to
producentgrupper i de valgte landmandscases.
AP2: Det kompetencegivende træningsforløb og landmandscases gennemføres i arbejdspakke 2, der havde opstart medio år 1 (2016) og afsluttes medio år 2 (2017). Arbejdspakken fokuserer på de særlige læ-

274

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

ringspointer, der knytter sig til den økologiske produktionsform, samt udvikling af metoder, der kan sikre det
lange seje træk. Det lange seje træk er forudsætningen for succes af den koncentrerede rådgivningsindsats, der knytter sig til effektivisering og forbedret økonomi, og den effektive rådgivningsbistands særkende
er netop at sikre, at landmanden fastholdes i det lange seje træk og kommer helt i mål med de planlagte
forandringer.
AP3: Den tredje arbejdspakke gennemføres primært i projektets sidste halvår og fokuserer på evaluering,
opsamling og formidling af de særlige læringspointer, der vedrører den økologiske produktionsform, samt
metoder, der kan sikre det lange seje træk. De casebaserede læringspointer skal opsamles løbende, men i
projektets sidste arbejdspakke bliver de sammen med de udviklede metoder til sikring af det lange seje
træk bearbejdet og formidlet i en form, der også skaber værdi for økologiske landmænd og økologirådgivere efter projektets afslutning. Der forventes udviklet målrettede rådgivningsredskaber for både mælkeproducenterne og de mindre producenter med forskellige produktion. Disse redskaber forventes efterfølgende,
at kunne bruges i forhold til mange andre producenter med samme udfordringer.
AP4: Den fjerde arbejdspakke indeholder en evaluering af et mindre antal gennemførte rekonstruktioner
indenfor den økologiske produktion.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
At få mere værdi ud af råvaren, f.eks. mælken – ved at lave råmælksoste og sandsynligvis også faste oste.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til eksportmarkeder
- Bedre adgang til nære markeder
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Effekterne uddybes nærmere ved afslutning af projektets 2. år.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Ved at sætte fokus på værdien af råvarerne vil vi sikre forbedret rentabilitet hos producenterne. Dette vil i
praksis ske ved, at der udvikles nye højværdiprodukter i form af nye oste. Desuden vil et stærkt fokus på
optimeret anvendelse af de producerede råvarer dels være med til at sikre de nuværende arbejdspladser,
dels forventeligt skabe nye i takt med, produktionen udvikler sig. Endelig vil øget fokus på de små producenter, der ønsker at øge deres produktion, være med til at skabe nye arbejdspladser.
Note 127. Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion (pEcosystem) - Demonstration
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grises velfærd og sundhed i
økologiske besætninger, ved at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer
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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:
Økologisk Landsforening har deltaget i projektmøder med den samlede projektgruppe samt i erfaringsindsamling til produktion af et samlet hæfte med projektets læring. Projektet blev præsenteret på Agromek
2016 i tre oplæg på foreningens stand samt i informationsmateriale og øvrige formidling på standen. Desuden var der arrangeret åbent hus hos forsøgsvært.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre almen dyrevelfærd
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Færre sygdomsforekomster
- Et mere naturligt miljø for søerne
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Bedre CO2-regnskab og mindre udledning af fosfor og ammonium vil blive et generelt gode af projektets
resultater. Projektet vil desuden bidrage til at forbedre erhvervets image i meget betydelig grad.
Note 128. Økologisk 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 af vårhvede.
Arbejdspakken tog udgangspunkt i Per Grupes økologiske planteavlsbedrift og melvirksomhed, Mørdrup
Korn. Arbejdspakken har fokuseret på vårhvede, der er en nøgleafgrøde i lokal melproduktion. Arbejdspakken understøtter udviklingen af et nyt koncept for økologisk specialmel, der har særlig fokus på at optimere
kvalitet gennem sortsvalg.
AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion.
Nøgenbyg er en afgrøde, der har interessante kvaliteter til konsum. Arbejdspakken har opformeret og udredt dyrknings- og kvalitetsegenskaber for forædlingslinjer; udviklet metoder til at screene forædlingslinjers
proteinkvalitet og korrelere denne til smag og bagekvalitet samt bidraget til fortsættelse og udvidelse af
forædlingsaktiviteter i nøgenbyg, relevant for det økologiske erhverv i Danmark. Arbejdspakken har identificeret sorter, som kan danne grundlag for produktudviklingen i samarbejde med virksomheder.
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AP3: Bedre udnyttelse i økologisk rapsdyrkning.
I arbejdspakken er afprøvet en ny hvidblomstret rapssort, WITT, i økologiske dyrkningssystemer. Sorten er
udviklet af rapsforædler, Erik Tybirk, Knold og Top ApS. Hvidblomstret raps blev fundet interessant, da den
hvide blomsterfarve forventedes at reducere skadedyrsangreb.
AP4: Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede.
I arbejdspakken er vårbyg og vinterhvede fra Darzau afprøvet med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark. AP4 resulterer i udregning og analyse af udenlandske sorters egenskaber og potentiale i dansk økologisk planteavl.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Udvikling af nyt produkt
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
Uddybning resultater/leverencer
AP1: 80 varianter af hvede opformeret i Chile i vinteren 2014/2015 høstet i 2016. 52 sorter analyseret for
bagekvalitet hos Grain Active. 44 varianter er sået i 2016 pga. god bage- el. dyrkningskvalitet. 19 vårhveder
er sået ud til opformering. Derudover er 21 hveder dyrket til opformering.
AP2: Valget til de første krydsninger i projektet var ikke optimale, hvorfor der løbende er lavet nye krydsninger i forhold til resultaterne af proteinanalyserne. Der er udført 332 analyser af bygsorternes kogeegenskaber med henblik for anvendelse af nøgenbyg som kogte ris.
AP3: Der blev sået 1 mark i august 2015 med hvidblomstret og gulblomstret raps.
AP4: Vinterhvede: 13 konventionelle og 23 økologiske sorter afprøvet. Stor sammenhæng mellem udbytteniveau og proteinindhold. 4 linjer valgt til genafprøvning. Vårbyg: Alle forsøgene etablerede sig godt og
udviklingen i vækstsæsonen var god.
Brugerrettede effekter:
- Færre sygdomsforekomster
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
Det er vigtigt, at målgruppen informeres om mulighederne for planteforædling inden for den økologiske
produktion. Formidling af projektets resultater medvirker til at gøre viden tilgængelig og sætter økologisk
planteforædling på dagsordenen.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af CO2
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektets resultater vil minimere næringsstofoverskuddet (Økologerne har brug for stærkere afgrøder, der
øger effektiviteten af det input af næringsstoffer, der er til rådighed), begrænse klimapåvirkning (hvert hovedmåltid, hvor kød og ris erstattes af planteprotein og korn, reducerer CO2-ækvivalenterne fra 4,60 kg til
0,36 kg) og reducere pesticidanvendelse.
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Note 129. Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteavl (MultiPlant)
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med nærværende projekt er at udvikle og demonstrere økologiske planteavlssystemer med høj
produktion af biomasse pr. arealenhed til energi- og proteinproduktion med henblik på raffinering til énmavede dyr. Multiplant-afgrøderne skal desuden være robuste over for rodukrudt og bidrage til at opbygge
jordens frugtbarhed ved indbygning af CO2 i jorden og til at understøtte naturen i agerlandet.
Projektets aktiviteter:
Økologisk Landsforening bidrager til GUDP-projektet MultiPlant med design af systemer og sædskifter til
dyrkning og brug af multiartsblandinger hos økologiske landmænd. Desuden bidrager Økologisk Landsforening i analyser af miljømæssige konsekvenser af dyrkning af multiartsblandinger og den betydning, det vil
have for økologiske landbrugs økonomi, samt med udbredelse af system og koncept.
Der er afholdt en ud af to workshops for at udbrede kendskabet til projektets resultater og få økologiske og
potentielle økologiske landmænds vurdering og evaluering af resultaterne samt deres forventninger til potentialet.
Der er udgivet faglige artikler.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Workshop
Uddybning resultater/leverencer
Der er afholdt workshop for landmænd, hvor 9 landmænd gav deres input til forskernes arbejde nu og
fremadrettet i projektet. Dette input er væsentligt for implementeringsgraden af det videre arbejde i projektet.
Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet forventes at bidrage til muligheder for indtjening gennem produkter til bioraffinering af protein og
biogasproduktion. Endvidere bidrager projektet til bredere viden om sædskifter og jordfrugtbarhed. En viden
som også skal bidrage til at komme væk fra afhængigheden af at importere konventionel husdyrgødning i
økologisk landbrug.
Samfundsrettede effekter:
- Lavere udledning af kvælstof
- Lavere udledning af CO2
- Anden
- Øget biodiversitet
- Multiartsblandingerne har gavnlig effekt på fødevareressourcer for insekter, fugle og små pattedyr.
Der forventes en effekt på kvælstofhusholdningen, således at der ikke skal tilføres konventionel husdyrgødning og reduktionen i tilførsel af kvælstof vil reducere udledningen af klimagasser.
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Uddybning samfundsrettede effekter
Multiartsblandingerne har gavnlig effekt på fødevareressourcer for insekter, fugle og små pattedyr.
Der forventes en effekt på kvælstofhusholdningen, således at der ikke skal tilføres konventionel husdyrgødning og reduktionen i tilførsel af kvælstof vil reducere udledningen af klimagasser.
Note 130. Demonstration af nye økologiske løsninger
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er 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 er beskrevet mht. indhold, formål, effekt, krav til investeringer, arbejdstimer m.v. og udbytte i
form af økonomiske og økologiske effekter.
Aktivitet 2: 20 instruktionsfilm om udvalgte praktiske løsninger til økologisk produktion.
Aktivitet 3: Best practice demonstrationer hos landmænd. 10 udvalgte løsninger er demonstreret 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 er løbende formidlet ved nyhedsbreve fra projektet, erfagruppemøder og
stald- og markvandringer. Projektet blev præsenteret på Økologikongres 2015 og Agromek 2016.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
Uddybning resultater/leverencer
Der er i projektets toårige løbetid produceret 36 afsnit til den elektroniske web-håndbog, som i tekst og
billeder beskriver løsningernes anvendelse og effekt i praksis. Materialet er løbende formidlet.
Der er produceret 20 korte film om løsninger inden for planteavl, husdyrbrug og tværgående emner som
natur, recirkulering etc. Filmene er formidlet i takt med, at de er produceret.
Der er gennemført 17 demo-arrangementer på best practise landbrug.
Projektet er præsenteret på Økologikongres 2015 med dels en stand, dels ved indlæg på tre kongresseminarer. Projektet er præsenteret på Økologisk Landsforenings stand på Agromek 2016 med film, faglige
oplæg og udlevering af materialer.
Udvalgte løsninger har været omtalt på markvandringer i løbet af projektperioden.
Der er udsendt i alt 44 nyhedsbreve fra projektet og skrevet 21 artikler i Økologi & Erhverv samt artikler/pressemeddelelser på okologi.dk
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
- Bedre udbytte og driftsøkonomi
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
De beskrevne og demonstrerede metoder forbedrer management på udvalgte områder på bedriften. Der er
tale om en form for 'best practise', som samtidig med, at de effektiviserer på det produktionstekniske niveau, også har gavnlige virkninger på miljø og dyrevelfærd.
Eksempel: Når man øger korns konkurrenceevne over for ukrudt med rækkedyrkning og veletablerede
efterafgrøder, forventes et øget afkast for landmanden samtidig med en bedre miljø- og klimaprofil og mindre kvælstoftab til miljøet. (kursiv = temaer i projektet)
Note 131. Jordforbedring med kompost fra flere kilder
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forbedre jordens frugtbarhed ved tildeling af kompost produceret af forskellige kilder;
fra en kompoststald,fra en bioreaktor og ved mikrobiel karbonisering. Dertil undersøges, om komposten kan
styrkes, f.eks. ved at tilsætte lerkolloider behandlet i en humusmølle, og om brug af kompost-te har effekt.
Ud over at lave erfarings- og vidensindsamling og demonstrere resultaterne i praksis udarbejdes også vejledning i landmænds egen produktion og anvendelse af forskellige komposttyper og vurdering af jordens
frugtbarhed.
Projektets aktiviteter:
Projektet er medfinansiering af år 2 i projekt støttet af Erhvervsudviklingsordningen. Nedenstående omhandler alene 2016 resultater.
Indsatsområde 1: Vidensindsamling og formidling
Viden fra Danmark og flere andre Europæiske lande er indsamlet, og der er udarbejdet et kompendium,
som summerer og perspektiverer den indsamlede viden. Kompendiet er blevet valideret af en norsk faglig
kapacitet på området.
Indsatsområde 2: Bioreaktor og mikrobiel carbonisering
Der er i projektet opbygget en bioreaktor/biomile, som bruges til at udvinde varme til opvarmning af 140 m2
stuehus. Temperaturudvikling og CO2-afgivelse følges. Der er produceret flere udgaver af kompost fra
mikrobiel carbonisering med forskelligt indhold.
Indsatsområde 3: blev færdiggjort i 2015.
Indsatsområde 4: Forsøg med udbringning og anvendelse af færdig kompost- fra bioreaktor, kompoststalde
og mikrobielt carboniseret. Hos to værter er lavet forsøgsparceller i både korn- og græsafgrøde. Det er
ydermere undersøgt, om der kan registreres en virkning ved at "styre" komposten med brug af lerkolloider
behandlet i en humusmølle og tilsvarende om der er virkning af tildeling af kompost-te. Både humusmøllen
og kompostte-bryggeren er udviklet i projektet.
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Indsats 5: Energi- og kulstofregnskab
Emnet er behandlet i kompendiet.
Indsats 6: Udvikling af system til vurdering af jordens frugtbarhed
Emnet er behandlet i kompendiet.

Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Samlet viden i kompendieform
Uddybning resultater/leverencer
* Udvikling og praktisk anvendelse af kompost-te-brygger i både stor og lille skala
* Afprøvning og praktisk anvendelse af humusmølle, udviklet i projektets første år
* Bygning af stor biomile
* Produktion af mikrobielt carboniseret kompost
* Anlæggelse af forsøgsparceller ved to værter i hver to afgrøder og monitering af forsøg
*Vidensindsamling, resultatbearbejdning og formidling af samlet viden i kompendieform. Materialet er valideret af norsk ingeniør og forsker.
Brugerrettede effekter:
- Færre sygdomsforekomster
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Andet
- Mere stabile udbytter
Uddybning brugerrettede effekter
Kompost understøtter dannelsen af humus, og vi ved, at humus hjælper med at gøre jorde frugtbare. Gennem målrettet brug af kompost vil landmænd kunne flytte næringsstoffer mellem marker eller mellem
mark/krat/enge og produktionsmarker - og det på en form, som virker fremmende for opbygning af jordens
frugtbarhed på produktionsjorden. Øget frugtbarhed giver større robusthed hos afgrøder i forhold til sygdomme, insektangreb og vandmangel etc., og det giver ligeledes mere stabile (og højere) udbytter.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af CO2
- Bedre fødevaresikkerhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Kompost kan bidrage til humusopbygning og forøge jordens frugtbarhed, så der skabes et mere robust
produktionssystem. De huminopbyggende processer i jorden binder CO2, ligesom jorden bliver bedre til at
holde på nærringsstoffer og vand - hvilket giver højere og mere stabile udbytter og derved større fødevaresikkerhed.
Note 132. Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
Tilskudsmodtager: Udvalget vedrørende prioritering af særlige indsatser på planteområdet "Konkurrencedygtig Planteproduktion"
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at opnå et markant højere udbytte med en tilfredsstillende kvalitet i vinterhvede,
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vårbyg og vinterraps gennem en øget intensitet i dyrkningen samtidig med, at der sikres et økonomisk og
miljømæssigt robust produktionsmiljø.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Ny udbyttefremgang i korn
1.1. Forbedring af udbytte og dyrkningseffektivitet i vinterhvede
•I parcelforsøg i Danmark og Nordtyskland er 16 forskellige dyrkningsstrategier, og deres betydning for
udbytte og kvalitet i vinterhvede undersøgt. Strategierne er en kombination af gødskningsstrategier, strategier for svampebekæmpelse og vinterhvedesort.
•På de danske forsøgssteder er tre af dyrkningsstrategierne afprøvet både i traditionelle parcelforsøg og i
storskalaforsøg for at demonstrere effekterne i praksis.
•Sammenhængen mellem resultater af stor- og småparcelforsøg er analyseret statistisk
•I forsøgene er der gennemført en lang række målinger og analyser. Bl.a. optagelse af næringsstoffer, og
bedømmelse sygdomsangreb.
•N-min indholdet i jorden er målt før, under og efter dyrkning af vinterhveden.
•Den høstede vare er analyseret for indholdet af protein.
•Storskalaforsøgene har været tilmeldt det engelske Yield Enhancement Network. I forbindelse hermed er
der opgjort udbyttekomponenter, høstindeks og klimaets indflydelse på årets resultater er vurderet
•Der er udarbejdet produktionsøkonomiske analyser af forsøgsresultaterne
1.2. Forbedring af udbytte og dyrkningseffektivitet i vårbyg
•I parcelforsøg i Danmark er 14 forskellige dyrkningsstrategier, og deres betydning for udbytte og kvalitet i
vårbyg undersøgt. Strategierne er en kombination af gødskningsstrategier, strategier for svampebekæmpelse og vårbygsort.
•På fem forsøgslokaliteter er tre af dyrkningsstrategierne afprøvet i både traditionelle parcelforsøg og i storskalaforsøg for at demonstrere effekterne i praksis.
•I forsøgene er der gennemført en lang række målinger og analyser. Bl.a. optagelse af næringsstoffer, og
bedømmelse sygdomsangreb.
•N-min indholdet i jorden er målt før under og efter dyrkning af vinterhveden.
•Den høstede vare er analyseret for indholdet af protein.
•Der er udarbejdet produktionsøkonomiske analyser af forsøgsresultaterne
AP 2. Ny udbyttefremgang i industriafgrøderne
2.1. Forbedring af udbytter og effektivitet i vinterraps
•I parcelforsøg i Danmark og Nordtyskland er otte dyrkningsstrategier afprøvet. I strategierne indgik indsatsfaktorerne gødning, vækstregulering og planteværn.
•Udvalgte dyrkningsstrategier er afprøvet i storskalaforsøg, og en statistisk analyse af sammenhængen
mellem storskalaforsøg og traditionelle småparcelforsøg er udført
•I forsøgene er der målt optagelse af næringsstoffer både i plantesaft og planteprøver.
•Jordens indhold af N-min er målt før, under og efter dyrkning af vinterrapsen.
Projektets resultater/leverencer:
- Gennemførelse af produkttest/systemtest
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Andet
- Resultaterne er sammenholdt med udenlandske forhold gennem deltagelse i netværk og afholdelse af
international konference
Uddybning resultater/leverencer
•Gennem hele projektperioden er der gennemført i alt 101 forsøg med vinterhvede, vårbyg og vinterraps
•Det har muliggjort en vurdering af udbyttepotentialet i dansk planteavl, samt en sammenligning med poten-
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tialet i England gennem deltagelse i Yield Enhancement Network
•Der er udarbejdet produktionsøkonomiske analyser af projektets resultater
•De miljømæssige konsekvenser af kvælstofgødskningen i de enkelte forsøg er vurderet ved målinger af
jordens mineralske kvælstofindhold i og efter vækstperioden
•Sammenhængen mellem resultaterne i traditionelle småparceller og store parceller er analyseret
•I forsøgene er der foretaget en lang række analyser af næringsstofindhold i planterne samt af kvaliteten af
den producerede vare i form af proteinindhold, aminosyreindhold, fosforindhold samt indhold af energi til
svinefoder
•Der er løbende afholdt markvandringer i forsøgene
•Projektet har sin egen hjemmeside: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforsoeg-ogresultater/udbyttefremgang/Sider/Startside.aspx
•Der er afholdt et internationalt symposium med 115 deltagere
•Projektets resultater er løbende publiceret i landbrugsfaglige tidsskrifter
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Forsøgene giver viden om udbytte, kvalitet og økonomi, når produktionen intensiveres. Det er en viden, der
ikke hidtil har været til rådighed i tilstrækkeligt omfang, og som er afgørende for fortsat at anvende tilgængelige ressourcer bedst muligt.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet sigter efter en optimal udnyttelse af ressourcer i planteavlen med det størst mulige økonomiske
udbytte og den bedste kvalitet. Det bør resultere i et bedre miljøregnskab via et større udbytte og en bedre
kvalitet pr. indsatsfaktor. En bedre økonomi i produktionen forbedrer muligheden for at fastholde og øge
beskæftigelsen i primærproduktionen, men også i forædlingen af fødevarer, da råvaregrundlaget øges.
Note 133. Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige egenskaber (FAUPE)
Tilskudsmodtager: Udvalget vedrørende prioritering af særlige indsatser på planteområdet "Konkurrencedygtig Planteproduktion"
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er 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:
AP 1 Plant-Phenomic-Infrastructure (PPI)
I AP1 er der udviklet et system, Plant-Phenomic-Infrastructure (PPI), som understøtter anvendelsen af hurtige og effektive screeningsmetoder, der kan identificere forædlingsmateriale med givne karakteristika,
f.eks. den bedste udnyttelse af næringsstoffer (NUE) og den største tørketolerance.
Arbejdspakken er opdelt i nedenstående 3 faser:
-Fase 1.1 (2014 og 2015) Der er udarbejdet en specificering af plantevariable, sensorer, database og ana-
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lyseplatform samt udviklet af prototyper og protokoller
-Fase 1.2 (2015 og 2016) Der er testet og udviklet teknologier og af algoritmer til karakterisering (fænotyping) af sorter
-Fase 1.3 (primært 2016) Der er udviklet systemer til bearbejdning af ”big-phenotype-data” fra forsøg med
sorter af græs, hvede og vårbyg på forskellige lokaliteter
AP 2 Genomics
I denne arbejdspakke er der etableret en fremtidssikret og fleksibel Crop Innovation Denmark dataanalyseplatform, der baserer sig på en High Performance Computing (HPC) cluster. Clusteren anvendes af både
forskere og forædlere til at analyse af genomiske data, samt til integrering af genotype og fænotype data.
-Fase 2.1 (2014, 2015 og 2016) High Performance Computing (HPC) clusteren er etableret ved Aarhus
Universitet
-Fase 2.2 (2014) Der er udviklet systemer som sikrer Datasikkerhed og konfidentialitet. Det var nødvendigt
for at forædlere kan uploade og analysere deres egne data på platformen, uden konkurrenter har adgang til
data
-Fase 2.3 (2015 og 2016) Der er udviklet og implementeret veldefinerede datastandarder og software
-Fase 2.4 (2015 og 2016) Databaseudvikling. Der er udviklet genomebrowsere for korn, græs og kartofler
-Fase 2.5 (2016) Der er foretaget GWAS-analyser og RNA-seq til integrering af fænotype og genotype data
AP 3 Validering (2014, 2015 og 2016)
I en række markforsøg med vinterhvede, vårbyg og græs er de udviklede metoder til rodfænotypning i semifield og drivhus valideret. Rodudviklingen er fulgt i marken vha. mini-rhizotroner, og den overjordiske
plantemasse er kvantificeret vha. multispektrale billeder. Forsøgene er ydermere anvendt ved test af et
nyudviklet multispektralt kamera, der muliggør automatisk billedgenkendelse af rødder.
Projektets resultater/leverencer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Tilvejebringelse af grundlaget for at kunne forædle for komplicerede egenskaber, som rodvækst og effektiv udnyttelse af næringsstoffer i korn, græs og kartofler
Uddybning resultater/leverencer
I projektet er der opnået mange leverancer, i det følgende er de vigtigste nævnt:
•Skriftlig belysning af, hvordan simple studier af tidlig vækst sammen med dynamiske vækstkurver for afgrøderne i form af vegetationsdække, biomasseindeks o.l. via bl.a. droneovervågning kan bruges til simpel
og tidlig karakterisering af sorternes vækstforskelle under specifikke vækstforhold hvilket på sigt kan kobles
op på screeningsarbejdet i forædlingen af nye sorter med blandt andet forbedret NUE og tørketollerance.
Droneovervågningen kan på sigt benyttes lokalt ved- og af de enkelte forædlere.
•Belysning af metoder til detektering af tørkestress respons i den sene vækst af bladmassen baseret på
droneovervågning
•Udvikling af kamera til automatiseret fænotypning af rodvækst
•Udvikling af billig sensor teknologi til automatisk monitering af rodaktivitet i markforsøg
•Protokoller til brug i nyt stort semifield rodscreeningssanlæg (Radimax) baseret på grundige tests og valideringer (field, semi-field og væksthus) af de systemer, der bygges ind i faciliteten
•Genome browser for græs, byg, hvede og kartofler
•Der er afholdt et avanceret GenomeDK kursus for planteforædlere
•Der er udviklet protokoller for GWAS-analyser til integrering af fænotype og genotype data
•Der er udført GWAS analyse på tørkeforsøg mhp. identifikation af gener involveret i tørkestress
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Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
- Større udbytter ved samme ressourceforbrug
Uddybning brugerrettede effekter
Sorter med bedre udnyttelse af tilførte næringsstoffer, vil medføre at det er muligt fortsat at opretholde og
øge produktionen med uændret kvælstofforbrug. Samtidig vil sorter med bedre og dybere rodvækst gøre
planteproduktionen mindre sårbar overfor tørke, der kan medføre store tab når den indtræffer under kritiske
vækstperioder for afgrøderne.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Lavere udledning af kvælstof
Uddybning samfundsrettede effekter
Dybere rodvækst vil mindske den kvælstofmængde der er i risikozonen for at udvaske i løbet af efterår og
vinter. Det vil muliggøre samme eller større produktion med mindre miljøbelastning. Kommende klimaforandringer kræver robuste planter der kan modstå perioder med ekstremt vejr i form af varme, tørke eller for
megen nedbør. det vil være med til at sikre fødevareproduktionen, der kan komme under pres i fremtiden.
Note 134. Udvikling af markedsområder uden for EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at øge afsætning og eksportindtjening på vækstmarkeder samt skabe forbedrede
markedsmuligheder uden for EU. Derudover var det målet, at konsolidere og udbygge markedskendskabet
til produkter, løsninger, metoder og struktur i hele fødevaresektoren, og derved styrke afsætningen af landbrugs- og fødevarer på prioriterede hovedmarkeder. Slutteligt var det målet at opdyrke og udvikle nye afsætningsmuligheder bl.a. ved introduktion til nye markedssegmenter eller -områder.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft fokus på 6 hovedindsatsområder:
• Eksportfremstød og særlig fokus på nye vækstmarkeder
• Markedsudvikling i Kina
• Markedsaktiviteter i Japan
• Markedsbesøg og delegationer fra lande udenfor EU
• Markedsinitiativer for økologiske produkter
• Markedsudvikling i Rusland
Eksportfremstød og særlig fokus på nye vækstmarkeder
I 2016 blev der planlagt og gennemført konkrete afsætningsaktiviteter i form af udstillinger, seminarer, delegationsbesøg og events på nye vækstmarkeder. Der var forøget fokus på at skabe nye markedsmuligheder især i Asien samt derudover i Afrika og Sydamerika. Dette skyldes ikke mindst behovet for at udvikle
nye markeder er intensiveret efter lukningen af det russiske marked.
De afsætningsfremmende initiativer omfattede bl.a. konferencer, seminarer, udstillinger og fødevareevents
og displays. I 2016 blev der konkret gennemført større eksportaktiviteter i form af fremstød og/eller udstillinger i bl.a. Kina, Rusland, Kenya, Nigeria, Saudi Arabien, USA, Japan, Korea, Malaysia, Indonesien, Singapore og Columbia.
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Markedsudvikling i Kina
Projektet har haft særlig fokus på det kinesiske marked, som gennem de seneste år afgørende betydning
for afsætningen af fødevarer. I Kina er der fortsat en relativt høj økonomisk vækst, og den købedygtige
middelklasse efterspørger i stadig stigende grad sikre og bæredygtige kvalitetsvarer. Projektet har omfattet
dels løbende markedsbearbejdning og markedstilstedeværelse, dels konkrete markedsaktiviteter og besøg, herunder gennemførelse af konferencer, seminarer, udstillinger og events for udvalgte markedsaktører. Indsatsen har været tilpasset til udnyttelsen af markedsmuligheder i takt med den gradvist øgede
markedsadgang for stadig flere produkter, til gennemførelse og opfølgning på eksportfremstød med virksomhedsgrupper samt fastholdelse og til udvikling af eksisterende handelsrelationer.
Økologiske produkter og andre produkter produceret med høj fødevaresikkerhed og ressourceeffektivitet
har været i hovedsædet.
Markedsaktiviteter i Japan
Projektet har udnyttet den stabile høje købekraft, den positive interesse og de stærke relationer til Japan,
som alt i alt skaber gode forudsætninger for en fortsat udvikling i afsætningen af landbrugs- og fødevareprodukter. Markedsaktiviteterne har omfattet seminarer og konferencer i Japan samt markedsbesøg. Indsatsen har været rettet mod etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af kontakten til, og samarbejdet
med japanske markedsaktører.
Markedsbesøg og delegationer fra lande udenfor EU
Der har været planlagt og gennemført en lang række delegations- og markedsbesøg med henblik på udvikling af kommercielle markedskontakter. Afsætningen af landbrugs- og fødevarer i tredjelande bygger i vid
udstrækning på gensidig tillid, professionelle relationer og direkte erfaring af produktionsmetoder m.v. i
praksis. Det er derfor afgørende for opbygningen af disse relationer, at der sker en kvalificeret håndtering af
besøg fra markedsaktører og delegationer. I 2016 har der bl.a. været håndteret delegations- og markedsbesøg i forhold til Kina, Japan, Korea, Indonesien, Malaysia, Columbia, Rusland og Nigeria.
Markedsinitiativer for økologiske produkter
Den markant stigende efterspørgsel efter økologiske produkter gør sig også gældende på en række fjerne
men købedygtige markeder. I projektet har der derfor været identificeret relevante markeder med henblik på
at opbygge en eksport af økologiske produkter til disse. Hovedvægten i projektet har været på aktiv deltagelse i udvalgte toneangivende udstillinger og seminarer, herunder på BioFach i Kina.
Markedsudvikling i Rusland
Der er trods handelsembargoen, som omfatter de fleste fødevarer, fortsat et vækstpotentiale på det russiske marked, men det er fortsat et meget kompliceret og konkurrencepræget marked. For de få fødevarer
som ikke underlagt importforbuddet har projektet søgt at opretholde et positivt markedspotentiale.
I 2016 har der i projektet været opmærksomhed omkring de russiske strategier for udvikling af landbrugsog fødevaresektoren og de muligheder for en udvidet afsætning, som kan skabes ved integrering i den
russiske udviklingsplan. Der har derfor i begrænset omfang været deltagelse i udstillinger og seminarer i
Rusland.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører udenfor EU.
- Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
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Uddybning resultater/leverencer
Projektet har generelt skabt en række nye markedsmuligheder for landbrugs- og fødevaresektoren. Der er
dels skabt værdifulde kontakter i forhold til nye markeder og segmenter, og dels styrket eksisterende handelsrelationer og afsætningsplatforme. Konkret var det projektets mål i 2016:
• At skabe kontakt til nye markeder med potentiel afsætning med fokus på Afrika, Sydøstasien og Sydamerika. Dette er sket ved nye afsætningsaktiviteter på de nævnte kontinenter.
• At planlægge og gennemføre mindst 5 eksportfremstød på markeder med stort afsætningspotentiale. I
2016 er der gennemført mere end dobbelt så mange eksportfremstød.
• At planlægge og gennemføre mindst 5 seminarer/konferencer med henblik på at styrke afsætningen på
prioriterede markeder. Der er gennemført vellykkede seminarer på udvalget markeder.
• At planlægge og gennemføre mindst 8 delegationsbesøg fra lande udenfor EU. I 2016 har der været en
meget høj aktivitet ift. håndtering af delegationsbesøg fra relevante markedsområder.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til eksportmarkeder (Udenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
Ved etablering af nye markedsmuligheder skabes et øget potentiale for afsætningen af landbrugs- og fødevarer ikke mindst ved udvikling af markedsinitiativer, nye samarbejdsrelationer og øget synlighed over for
nye og eksisterende markedsaktører. Det vil føre til styrket afsætning og forbedret prisdannelse for producenter og leverandører. Projektet har skabt en klar profil for, og et forbedret kendskab til, jordbrugs- og
fødevaresektorens styrkepositioner til gavn for den aktuelle og langsigtede afsætning og dermed eksport,
vækst og beskæftigelse. Derudover har projektet skabt opmærksomhed og kendskabsgrad til produkter,
løsninger og metoder.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet vurderes at have bidraget positivt til øget vækst og beskæftigelse i fødevareklyngen. På de internationale markeder er konkurrencen skærpet, og der er til stadighed behov for en vedvarende indsats og
synlighed på de internationale markeder for at fastholde og udvikle markedspositionen. Med en klar fokus
på fødevareklyngens styrkepositioner og ved den målrettede markedsindsats har det været muligt at styrke
position og kendskabsgrad på de internationale markeder, hvilket sidste ende forbedrer den internationale
afsætning og dermed værditilvækst og beskæftigelse.
Note 135. Forbrugerpræferencer for svinekød på udvalgte vækstmarkeder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at øge afsætningen af svinekød produceret i Danmark ved at afdække forbrugerpræferencer i udvalgte vækstmarkeder med henblik på at sikre fremtidig eksport af svinekød til disse vækstmarkeder.
Projektets aktiviteter:
Projektet gennemføres i fem arbejdspakker.
Arbejdspakke 1: Analyse af produktionsparametre i svineproduktionen med potentiel markedsrelevans. Der
skal etableres en liste over mulige produktionsparametre, som enten er styrkeområder for svineproduktionen eller som kan blive det i de kommende år, og som formodes at kunne være relevante for visse forbruger-segmenter. Listen vil fx kunne omfatte etiske, miljømæssige, velfærdsmæssige, sikkerhedsmæssige og
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sundhedsmæssige parametre. Listen etableres gennem samtaler med den danske svineproduktionssektor
foretaget af prof. Klaus Grunert med hjælp fra resten af styregruppen.
Arbejdspakke 2: Basisoplysninger om markedet for svinekød i de udvalgte lande. Hvert af de seks udvalgte
lande karakteriseres med henblik på størrelsen af markedet for svinekød, væksttendenser, selvforsyningsgrad, vigtigste importlande, betydning af svinekød i den daglige kost og tendenser heri, vigtigste udskæringer, typiske afsætningskanaler, branding og markedsføring. Oplysningerne frembringes ved opsamling af
eksisterende viden i den danske svinekødssektor af styregruppen og suppleres med ekspertinterviews hvis
nødvendigt. Eventuelle eksperter identificeres ud fra deres direkte berøring med de pågældende markeder,
f.eks. repræsentanter fra detailkæder.
Arbejdspakke 3: Kvalitativ undersøgelse blandt forbrugere. I hvert land gennemføres to fokusgrupper med
forbrugere. Det er et kriterium for deltagelse i fokusgrupperne, at respondenten er helt eller delvist ansvarlig
for husstandens indkøb samt helt eller delvist ansvarlig for madlavning. Hovedformålet med fokusgrupperne
er at få indblik i forbrugernes valgkriterier ved køb af fersk kød generelt, spisevaner hvor fersk kød indgår,
opfattelsen af svinekød i forhold til andre kategorier fersk kød, forbrugernes potentielle interesse i de produktionsparametre som er blevet identificeret i Arbejdspakke 1, samt forbrugernes opfattelse af eksisterende markedstilbud og af svinekød med forskellige oprindelse. Indsigter fremkommet under fokusgrupperne
skal sikre, at spørgeskemaet i en efterfølgende Arbejdspakke 4 bliver fyldestgørende.
Arbejdspakke 4: Kvantitativ undersøgelse af forbrugerpræferencer i forhold til fersk kød. På baggrund af
resultaterne fra fokusgrupperne gennemføres en kvantitativ undersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte forbrugere i hvert af de 6 lande. Undersøgelsen gennemføres ud fra det samme spørgeskema i hvert
land, hvilket muliggør efterfølgende sammenligning på tværs. I undersøgelsen spørges ind til indkøbs- og
spisevaner vedr. fersk kød (herunder svinekød), valgkriterier i forbindelse med indkøb, holdninger til svineproduktion og andre forhold der måtte være fremkommet på basis af fokusgrupperne. Undersøgelsen har til
formål at undersøge, hvorvidt parametre identificeret i Arbejdspakke 1 matcher forbrugerpræferencer i de
udvalgte vækstmarkeder.
Arbejdspakke 5: Afrapportering og implikationer for den danske svineproduktion. Resultaterne fra hele projektet samles i en tværgående rapport for hhv. de udvalgte lande i Asien og de udvalgte lande i Sydamerika. I rapporten konkluderes på forbrugerpræferencer og perspektiveres til implikationer for den danske
svinekødssektor.
Projektets resultater/leverencer:
- Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Uddybning resultater/leverencer
Leverancer:
6 Markedsrapporter m. basisoplysninger. 1 per land
1 Konklusionsrapport med opsamling og perspektivering af de gennemførte analyser
Herved er der opnået øget markedsindsigt i 6 potentielle vækstmarkeder hvilket har øget mulighederne for
målrettet eksport af svinekød til de pågældende lande.
Brugerrettede effekter:
- Anden, angiv venligst:
- På sigt øget eksport
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
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- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Øget generel afsætning
Note 136. Udvikling af markedsområder inden for EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet var at styrke afsætningen af jordbrugs- og fødevarer på EU-markederne via planlægning og deltagelse i udvalgte udstillinger, seminarer og delegationer, hvor der blev sat fokus på nøgleparametre som
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, økologi, bæredygtighed og ressourceeffektiv produktion samt gastronomi,
som har stor opmærksomhed på de europæiske markeder.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft 4 hovedindsatsområder i afsætningen på markederne i EU:
• Produkt- og markedspræsentationer, herunder udstillingsdeltagelse
• Markedsaktører og delegationsbesøg fra EU-lande
• Særlige markedsinitiativer for økologiske produkter
• Udviklingsopgaver- og markedsbesøg
Produkt- og markedspræsentationer
I forbindelse med større toneangivende landbrugs- og fødevareudstillinger i EU er der planlagt og gennemført udstillings- og/eller seminardeltagelse og i særlige tilfælde andre afsætningsaktiviteter. Indsatsen har
især været koncentreret om deltagelse samt seminar- og eventaktiviteter ved udstillingen SIAL i Paris og
ved BeNordic-aktiviteterne i Milano.
Markedsaktører og delegationsbesøg fra EU-lande
Kvalificeret håndtering af besøg fra delegationer og andre markedsaktører fra EU-lande har været et vigtigt
element i opretholdelsen af gensidige relationer af betydning for den samlede afsætning af landbrugs- og
fødevarer. I 2016 har der været fokus på delegationer fra Polen, Frankrig og Italien.
Markeds- og delegationsbesøgene blev planlagt og koordineret med relevante myndigheder og i samarbejde med de udenlandske ambassader med sigte på at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen.
Markedsinitiativer for økologiske produkter
Indsatsen har været fokuseret på at skabe en platform for fortsat positiv udvikling i forbruget af økologiske
produkter på de vigtige EU-markeder. Nærmarkederne Sverige og Tyskland repræsenterer fortsat tyngden i
indsatsen og eksporten, men derudover har der været aktiviteter i form af seminarer, møder og events på
både det franske og italienske marked.
Udviklingsopgaver og markedsbesøg
I 2016 blev der udarbejdet et fornyet præsentationsmateriale til brug for markedskontakter på markeder
indenfor EU.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Etablering af internationale netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde
Uddybning resultater/leverencer
Projektets afsætningsfremmende aktiviteter har bidraget til at skabe større kendskab til, bevidsthed om, og
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præference for landbrugs- og fødevareprodukter. Aktiviteterne har på denne måde bidraget til at skabe en
bedre platform for den egentlige afsætning. Konkret var det projektets mål i 2016:
• At deltage på mindst 2 fødevareudstillinger inden for EU
• At planlægge og gennemføre mindst 2 delegationsbesøg fra EU
• At afholde mindst 2 seminarer med henblik på øget afsætning inden for EU
• At videreudvikle afsætningsmateriale/-koncept til brug inden for EU
Med en særlig fokus på økologi er der opnået tilfredsstillende resultater ved udstillingerne SIAL i Paris og
BeNordic i Milano. Derudover er der skabt et styrket fundament for afsætningen via delegations-besøg fra
bl.a. Frankrig, Italien og Polen. Dertil kommer en positiv effekt af et fornyet afsætningsmateriale.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder (Indenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
For den enkelte primærproducent og fødevarevirksomhed har projektet bidraget til en klar profil og et forbedret kendskab til jordbrugs- og fødevaresektorens styrkepositioner. Effekten er en styrkelse af eksport,
vækst og beskæftigelse, og et stærkt fundament for både den aktuelle og langsigtede afsætning med forbedrede afregningspriser til følge. Derudover har projektet skabt øget opmærksomhed omkring og kendskab til produkter, løsninger og metoder, hvorved der skabes både kortsigtet og langsigtet værdi.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet har forbedret grundlaget for øget vækst og beskæftigelse i fødevareklyngen. De internationale
markeder for landbrugs- og fødevarer har været under pres med en skærpet konkurrence til følge. Derfor
betyder fastholdelse og udvikling af markedspositionerne ekstra meget, og det kræver vedvarende synlighed og markedsindsats. Med udgangspunkt i fødevareklyngens styrkepositioner har den målrettede markedsindsats styrket positionen for og kendskabet til både den konventionelle og økologiske produktion, og
derved bidraget til en positiv samfundsøkonomisk værdiskabelse.
Note 137. Analyse af årsager til faldende N-indhold i kerne
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at beskrive sammenhængene bag det faldende proteinindhold i korn og forslag til hvordan udviklingen kan vendes til brug i praktisk rådgivning, samt en vejledning til hvorledes Daisy bør anvendelse i scenarieberegninger, der skal repræsentere praktisk landbrug eller danne grundlag for analyser af
omkostningseffektive tiltag og virkemidler
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1 Udvælgelse af forsøgsdata. Hoveddatasættet er landsforsøg for hvede fra 1987-15, men også
vårbygdata er inddraget. Desuden data fra en række videnskabelige artikler og analyser fra kvadratnettet.
Aktivitet 2: Modellering. Der er gennemført et stort modelleringsarbejde for at beskrive hvedens respons i
1990 til sammenligning med 2015, og for at udskille effekter af sorter, gødning, placering i sædskiftet og
mineraliseringsniveau. Der er også arbejdet med ny parameterisering af vårbyg. Vi har opnået nogle gode
grundparameteriseringer, som vi dog håber at forbedre yderligere, ikke mindst på baggrund af ideer fra
følgegruppen. Dette indbefatter bl.a. udvikling af en ny og mere fysiologisk korrekt beskrivelse af hvedens
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kvælstofoptagelse, hvilket ikke var forudset i projektbeskrivelsen.
Aktivitet 3: Analyse af resultater: Vi har løbende analyseret modelleringsresultaterne og har aftalt retningslinjer for de scenarieanalyser af afhjælpningsstrategier, der skal beregnes med følgegruppen. De foreløbige
resultater indikerer, at gødningsniveauet som også påvirker mineraliseringen i jorden er den største enkeltfaktor, hvorfor afhjælpningsstrategierne må tage udgangspunkt i gødningsmængde- og tildelingsstrategi.
Når vi er helt tilfredse med parameteriseringerne, udføres de endelige beregninger.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne

Uddybning resultater/leverencer
Projektets leverancer er en rapport, der beskriver resulater samt guidelines for modellering, som begge
leveres i 2017. Vi har opnået:
En metode, hvormed vi kan evaluere forskelle i kvælstofoptagelse i sorter dyrket i 1987-94 og 2010-15.
Parameteriseringer af ”1990” og ”2015”-sorter for vinterhvede, der repræsenterer landsforsøgsresultaterne
godt, samt for "1990" og ”2015”-vårbyg, der stadig skal analyseres nærmere.
En ny matematisk beskrivelse af rodoptag af kvælstof, der er implementeret i Daisy-modellen.
En række foreløbige resultater, der adskiller effekterne af sorter, gødningsniveau, placering i sædskiftet og
mineralisering på proteininholdet i kerne.
Brugerrettede effekter:
- Mere korrekt beregning af effekter af virkemidler
Uddybning brugerrettede effekter
Modelresultaterne er i høj grad rettet mod myndighederne og de modellører, de anvender ved beregning af
effekter og virkemidler, samt udvaskning. Hovedeffekten her forventes at være mere korrekte beregninger
og økonomisk vurdering af virkemidler. Om vi kan foreslå bedre management afhænger af resultaterne af
scenariekørsler (2017).
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
- Bedre beregningsmetoder
- Mere korrekte modelbeskrivelser giver bedre mulighed for at forudsige sammenhængen mellem Ntildelinger, optagelse og proteinindhold i kerne samt udvaskning. De primære gevinster forventes derfor at
være mere korrekte vurderinger af virkemidler på kornets proteinindhold og på udvaskning og dermed mere
korrekte økonomiske vurderinger. Mere korrekte vurderinger burde betyde en bedre rentabilitet end ved de
nuværende analyser, hvor effekten har været undervurderet.
Studiet tager hensyn til ændringer i deposition fra 1990-2015 samt til forskelle i mineralisering som følge af
forskellige gødningsniveauer. Det skulle dermed også bidrage til den kvantitative vurdering af de samlede
effekter af vandplanstiltagene fra 1990-2015 på kornproduktionen.
Uddybning samfundsrettede effekter
Mere korrekte modelbeskrivelser giver bedre mulighed for at forudsige sammenhængen mellem N-
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tildelinger, optagelse og proteinindhold i kerne samt udvaskning. De primære gevinster forventes derfor at
være mere korrekte vurderinger af virkemidler på kornets proteinindhold og på udvaskning og dermed mere
korrekte økonomiske vurderinger. Mere korrekte vurderinger burde betyde en bedre rentabilitet end ved de
nuværende analyser, hvor effekten har været undervurderet.
Studiet tager hensyn til ændringer i deposition fra 1990-2015 samt til forskelle i mineralisering som følge af
forskellige gødningsniveauer. Det skulle dermed også bidrage til den kvantitative vurdering af de samlede
effekter af vandplanstiltagene fra 1990-2015 på kornproduktionen.
Note 138. Bekæmpelse af ESBL producerende, colistin og multiresistente Salmonella og E. coli
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at anvende naturligt forekommende bakteriofager til slå ESBL producerende samt colistin og multiresistente Salmonella og E. coli ihjel. Der er behov for nye tiltag, der sigter mod at begrænse
menneskers eksponering til antibiotika resistente bakterier fra dyr ved at anvende nye metoder der er: 1)
uafhængige af bakteriens transmission, 2) specifikke for E. coli og Salmonella, og 3) forhindre ydereligere
udvikling af resistens mod antibiotika af både veterinær og human betydning. Bakteriofager opfylder netop
disse kriterier og deres potentiale inden for biokontrol er endnu ikke undersøgt mod disse typer af bakterier.
Projektets aktiviteter:
WP1: Udvælgelse af ESBL producerende samt colistin og multiresistente bakterier til projektets stammesamling. DTU har en stor samling af antibiotika resistente E. coli og Salmonella fra DANMAP og en række
projekter i relation til svine- og slagtekyllingeproduktion. Stammesamling indeholder mere end 500 cephalosporin resistente isolater, der enten er ESBL producerende eller bærer AmpC beta-lactamase og mere
end 50 colistin resistente mcr-1 isolater. Til projektet kan blev udvalgt stammer, der svarer til de mest prævalente typer i dansk primærproduktion.
WP2: Identifikation af bakteriofager der slår ESBL producerende samt colistin og multiresistente bakterier
ihjel. Først undersøgte vi om ufortyndede bakteriofag opløsning hæmmede bakterierne ved at dryppe bakteriofag-opløsningen på et tæppe af bakterier. Hvis der opstår en opklaringszone i bakterietæppe er bakteriofagen potentielt positiv. Da det er vigtigt at bakteriofagen også virker i lavere fortyndinger blev positive
bakteriofager undersøgt ydereligere i screeningens næste trin: Her dryppedes fortyndinger af bakteriofagen
på bakterie-tæpper for at se om der dannes klaringszoner, også når der kun er få bakteriofager tilstede.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Indsamling af data til brug for udvikling af biokontrol af resistente bakterier i primærproduktion
Uddybning resultater/leverencer
WP1: Liste over ESBL, multi- og colistin resistente E. coli og Salmonella med oprindelse, resistens profil,
serotype og andre relevante karakteristika.
WP2: Rapport der viser hvilke bakteriofager, der effektivt slår colistin-resistente E. coli og Salmonella ihjel.
Rapport der viser hvilke bakteriofager, der effektivt slår ESBL producerende E. coli og Salmonella ihjel.
Metode til at undersøge om plasmider fra ESBL producerende stammer påvirker deres fag-sensitivitet.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Reduceret forbrug af antibiotika
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Uddybning brugerrettede effekter
- en reduktion i forekomsten af resistente bakterier giver fortsat mulighed for behandling af alvorlige og
hyppige Salmonella og E. coli infektioner hos produktionsdyr
- en reduktion i forekomsten af resistente bakterier vil reducere anvendelse af ”last-resort” antibiotika, der er
kritiske for behandling af mennesker og dyr
- en reduktion i forekomsten af resistente bakterier betyder færre resultatsløse behandlinger og dermed et
reduceret brug af antibiotika og udgifter til indkøb af antibiotika
Samfundsrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre fødevaresikkerhed
- Reduktion i anvendelse af antibiotika
- Projektet forventes at kunne mindske spredning af antibiotika resistente bakterier af animalsk oprindelse,
idet antallet af flokke og farme der er positive for ESBL og colistin resistente bakterier forventes at blive
reduceret med 75%. Dette vil ikke alene være af betydning for den veterinære sektor, men også være
gavnligt for fødevaresikkerhed og folkesundheden. Samtidig vil forurening af miljøet med antibiotikarester i
gødning fra produktionsdyr reduceres med 30%, hvormed den generelle selektion for antibiotika resistente
bakterier mindskes. Effekterne af projektet vil kunne følges via overvågning i DANMAP.
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet forventes at kunne mindske spredning af antibiotika resistente bakterier af animalsk oprindelse,
idet antallet af flokke og farme der er positive for ESBL og colistin resistente bakterier forventes at blive
reduceret med 75%. Dette vil ikke alene være af betydning for den veterinære sektor, men også være
gavnligt for fødevaresikkerhed og folkesundheden. Samtidig vil forurening af miljøet med antibiotikarester i
gødning fra produktionsdyr reduceres med 30%, hvormed den generelle selektion for antibiotika resistente
bakterier mindskes. Effekterne af projektet vil kunne følges via overvågning i DANMAP.
Note 139. Ædelgranbarkbillen - biologi og håndtering
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Ædelgranbarkbillen – Cryphalus piceae – blev erkendt som et nyt, betydende skadedyr i produktionen af
klippegrønt i 2013. Viden om biologien hos denne barkbille og hvorledes erhvervet mest hensigtsmæssigt
håndterer problemet er endnu begrænset. Dette projekt følger op på de foreløbige undersøgelser, der blev
gennemført i sæsonen 2014 og 2015.
Projektets aktiviteter:
1) Effekt af sanering:
I sommer 2015 & 2016 blev der efter anvisning gennemført saneringshugst i en klippegrønt plantage med
høj tæthed af ædelgranbarkbillen. I vinteren 2016 viste gennemgang af plantagen meget lave tætheder af
ædelgranbarkbillen, et tegn på at korrekt saneringshugst kan nedbringe populationen af ædelgranbarkbillen.
2) Kontakt til klippegrønt plantageejere:
Via indhentede oplysninger kontaktede vi nogle af de største klippegrønt plantageejere i Danmark med
henblik på vurdering af omfanget af skaden forvoldt af ædelgranbarkbillen i klippegrøntplantager. 33 nobilis
klippegrønt plantager hos 12 forskellige ejere blev gennemgået, oftest i samarbejde med ejerene.
3) Opgørelse af ædelgranbarkbillens forekomst i forskellige træarter: Gennemgang, dvs. lokalisering og
identificering af barbiller og andre patogener i 5 træartsforsøg startet i 1965 med klitfyr (Pinus contorta),
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rødgran (Picea abies), Alm. ædelgran (Abies alba), Kæmpe-gran (Abies grandis), nordmannsgran (Abies
normanniana). Gennemgang af nordmannsgran juletræsplantage og nobilis klippegrønt plantage.
4) Sammenspil mellem ædelgranbarkbillen, ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) og rodpatogener
som rodfordærver (Heterobasidion annosum) og honningsvamp (Armillaria ostoya): I 2 udvalgte plantager
blev der udarbejdet udbredelseskort over Ædelgranbarkbillen, Ædelgrankræft, rodfordærver og honningsvamp til illustration af sammenhæng mellem disse.
5) Formidling af resultater. På baggrund af projektets resultater er de blevet:
a) udarbejdet IPM-Faktaark om ædelgranbarkbillen inklusive håndteringsvejledning
b) faglig artikel til juletræsdyrkernes fagtidsskrift "Nålsdrys"
c) præsenteret resultater på temadage i februar 2017
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Forbedret dyrkningssikkerhed
Uddybning resultater/leverencer
1) Ny erkendelse af at mere end én art af barkbille er på spil i produktionen af klippegrønt og juletræer
2) Vigtig viden om sammenhængen mellem forekomst af svampesygdomme og barkbillernes betydning for
træernes overlevelse
3) Demonstration af effekten af saneringshugster på nedbringelse af skadetrykket i plantagerne
4) IPM-Faktaark til Miljøstyrelsens serie om integreret produktion
5) Artikel til fagtidsskriftet "Nåledrys" om de opnåede resultater og deres betydning
6) Foredrag på tre temadage i februar 2017 på Sjælland, Fyn og i Jylland for branchens vigtigste producenter
7) Biologisk datamateriale, der kan indgå i videnskabelig publikation (peer-reviewed)
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre management i produktionen
- Forbedret dyrkningssikkerhed
Uddybning brugerrettede effekter
Juletræer og klippegrønt er - selv om det måske betragtes som en niche-produktion - højværdiafgrøder i
jordbrugssammenhæng. Tab på grund af uhåndterede angreb af skadedyr og sygdomme kan være ødelæggende for økonomien i produktionen. Dyrkningssikkerheden er derfor væsentlig og denne må baseres
på en solid baggrund af viden om skadevoldernes forekomst, betydning, bedømmelse og hensigtsmæssig
håndtering.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
Der eksporteres hvert år juletræer og pyntegrønt for et anseeligt beløb. Derfor er øget dyrkningssikkerhed
af betydning for samfundsøkonomien såvel som for den enkelte producents økonomi.
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Note 140. Salmonella Dublin i permanent smittede kvægbesætninger
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at afklare om kvægbesætninger, der forbliver Salmonella Dublin positive over længere
tid i bekæmpelsesprogrammet for Salmonella Dublin, er vedvarende smittet med den samme bakterietype
eller gensmittes med nye typer, og om de Salmonella Dublin typer, der forekommer i vedvarende smittede
besætninger, genetisk adskiller sig fra typerne i besætninger, der hurtigt renser sig.
Projektets aktiviteter:
Projektet har været struktureret i 3 arbejdspakker.
Arbejdspakke 1. Udvælgelse af Salmonella Dublin bakterier fra danske kvægbesætninger
197 danske kvæg-isolater af Salmonella Dublin fra perioden 1996-2016 og til kontrol 10 isolater fra 80'erne
og fra udlandet blev udvalg. Isolater fra 1996-2016 repræsenterede 58 besætninger, hvoraf 41 var permanent smittede besætninger med gentagne positive dyrkninger for Salmonella Dublin kombineret med vedvarende højt respons i serologisk test. Fem besætninger havde renset sig hurtigt bedømt ud fra den periode,
hvor der er påvist bakterier, og besætningens serologiske status og 12 besætninger havde skiftet status i
løbet af undersøgelsesperioden. Det vil sige, at de på et tidspunkt havde været permanent smittet over
længere tid, derefter rene i mindst 3 år og derefter positive igen, uden dog at opfylde undersøgelsens kriterier for at være permanent smittede.
Arbejdspakke 2. Genomsekventering og DNA-analyse af Salmonella Dublin isolater
Alle Salmonella Dublin har fået bestemt DNA-sekventenesen (helgenom-sekvens). Disse sekveser er
sammenlignet under brug af forskellige værktøjer, der har grupperet stammerne efter lighed i DNAsekvensen og efter hvilke gener DNA-sekvensen koder for.
Arbejdspakke 3. Samlet analyse af besætningsoplysninger og oplysninger om DNA-typer
Sideløbende med DNA-sekventering indhentet oplysninger fra Kvægdatabasen om de udvalgte besætninger, herunder handelsmønstre. Sammenkoblet med gensekvenser, er dette brugt til at klarlægge om der er
særlige besætningsforhold, der kan forklare sammenfald af bakterietype i flere besætninger.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
Der er tilvejebragt helgenomsekvenser for 207 Salmonella Dublin bakterieisolater. Disse vil blive offentligt
tilgængelige og være et uvurderligt materiale ved fremtidig forskning vedrørende Salmonella Dublin fra
kvæg (og mennesker) i Danmark. Bakteriestammerne var bemærkelsesværdigt ens, hvilket tyder på spredning mellem kvægbesætningerne. Det kan dog i de fleste tilfælde være sket før år 2003, hvor Salmonella
Dublin overvågningen begyndte.
Det er vist at helgenomsekventering kan øge den epidemiologiske forståelse, som ikke har været mulig
med de hidtil brugte typningsmetoder. Fordi Salmonella Dublin bakterier er så ens, har det ikke tidligere
været muligt at skelne bakterier fra hinanden, og dermed heller ikke at klarlægge hvordan bakterien spredes mellem besætninger. Helgenom-sekventering har løst det problem, og bør herefter blive den foretrukne
metode til studier af udbredelse af salmonella i kvægbesætninger.
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Analyse af genomsekvenser har vist, at der ikke er systematisk forskel på Salmonella Dublin i permanent
og ikke permanent smittede besætninger, og endvidere at der ofte er tale om smitte med den samme bakterietype over lang tid (10 år) i de besætninger, der er permanent smittede.
Desuden er der ikke fundet mange oplagte links mellem de smittede besætninger udover geografisk nærhed mellem nogle af dem. Det konkluderes, at permanent smitte ofte skyldes vedvarende smittespredning
indenfor besætninger og ikke bakteriefaktorer. Dette understøtter den igangværende handlingsplans strategi.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Hvis viden om resultaterne fra studiet bliver udbredt hos kvægbønder, vil det kunne anspore til øget smittebekæmpende indsats gennem forbedring af management, især relateret til kælvninger og kalvepasning i de
permanent smittede besætninger. Det ville give mindre sygdom, ikke kun pga. salmonella, men også pga.
afledte positive efter af salmonellabekæmpelsen.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre fødevaresikkerhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Salmonella Dublin er både en alvorlig, fødevarebåren zoonose og en alvorlig sygdom hos kvæg, der rammes af infektionen med sygdom og produktionstab til følge hos en del af de smittede kalve og køer. Resultaterne bidrager til at opnå bedre fødevaresikkerhed ved at øge fokus på at bryde smittevejene og sammenhængen mellem smittede besætninger og Salmonella Dublin-relateret alvorlig sygdom hos mennesker.
Desuden lægger resultaterne op til, at sygdomshåndtering og dyrevelfærden kan forbedres ved effektivt at
bekæmpe den i smittede besætninger og forebygge nyudbrud i de usmittede.
Internationalt ville Danmark nyde stor anseelse, hvis vi kunne udrydde infektionen.
Note 141. Modellering af socialt netværk hos malkekøer
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at undersøge om et kommercielt positionssystem for malkekøer kan bruges til at
modellere sociale interaktioner mellem køerne. På lidt længere sigt vil dette projekt give mulighed for model-lering af smittespredning mellem køerne af for eksempel patogener for yverbetændelse.
Projektets aktiviteter:
Vi har udviklet en social kontakt klassifikation, bygget på en netværksordning som passede dyrepopulationer der er spredt på en todimensionel overflade (f.eks. malkekøer i en stald). Klassificeringen blev derefter
anvendt, for at estimere den relative forekomst af de forskellige typer af netværks formationer. Estimaterne
blev i sidste ende brugt til at generere netværksstrukturer i forskellige dele af stalden.
Derudover har vi undersøgt muligheden for at benytte denne teknologi til at generere en matrix over hvilke
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liggebås som bliver mest anvendt, for at i fremtiden kunne følge spredningen af patogener imellem de køer
som bruger samme liggebås.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Udvikling af nyt produkt
Uddybning resultater/leverencer
Vi har bygget en model for sociale interaktioner hos en gruppe af fritgående malkekøer, med specielt fokus
på ændringer i dette sociale netværk i forhold til hvor i staldet interaktionerne foregår. Derudover har vi
bygget modeller for ændringer i de sociale interaktioner som sker når gruppen ændres markant (ca 25-30%
udskiftning af gruppen)
Vi har også bygget modeller for hvordan positionssystemet kan bruges til at detektere hvilke køer som ligger i hvilke liggebåse, samt hvilke liggebåse som bruges mest.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Med mere forskning i hvordan positionssystemer kan bruges for at detektere hvilke køer som bruger hvilke
liggebåse og den evt smittespredning som der kan forekomme mellem dyrene i liggebåsene, så vil vi i fremtiden kunne komme med klare rekommandationer til landmanden om hvilke køer som er i risikozonen for at
være blevet infekteret af en anden ko, samt hvilke liggebåse som har været brugt af en sygdomsbærende
ko og som derfor bør rengøres.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
Ved videre studier kan viden fra dette projekt bruges for at potentielt mindske brugen af antibiotika og dermed give forbrugerne en højere fødevaresikkerhed.
Note 142. Modernisering af kødkontrol af slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at vurdere om der er biologiske agenser i fjerkrækød, som i dag totalkasseres
ved post mortem kontrollen, som kan udgøre en fødevaresikkerhedsmæssig risiko for forbrugerne for dermed at vurdere om kødet således i stedet ville kunne anvendes til humant konsum. Derudover at komme
med forslag til hvordan dyresundhed og dyrevelfærd kan overvåges for slagtekyllinger, såfremt man som
led i moderniseringen af kødkontrollen vil søge alternativer til den traditionelle post mortem kontrol.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. ”Opstart af processen med at vurdere om der er biologiske agens, der kan udgøre en fødevaresikkerhedsmæssig risiko for forbrugerne i fjerkrækød, der i dag kasseres ved post mortem kontrollen”
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Dette er udført jvfr projektbeskrivelsen. Der er således
I: Bestemt forekomst og identificeret aerobe bakterier i udvalgte organprøver fra totalkasserede kyllinger
samt i brystkød fra disse samt fra ubetinget godkendte kyllinger til sammenligning.
II: Sammenlignet forekomst af bakterier i brystkød fra kyllinger, der var total-kasseret (78 kyllinger) med
indholdet i kødet fra ubetinget godkendte kyllinger (62 kyllinger)
III: Sammenlignet forekomst af specifikke bakterier i organprøverne fra de kasserede kyllinger med forekomst i kødet fra samme kyllinger
IV: bestemt forekomst af Salmonella samt af bakterier, der bærer gener der koder for ESBL/AmpC, i alle
udtagne brystkødprøver
Arbejdspakke 2. ”Udarbejde forslag til hvordan dyresundhed og dyrevelfærd kan overvåges for slagtekyllinger såfremt disse forhold ikke overvåges i en post mortem kontrol.”
Dette er gennemført med fokus på Vision-teknologi til udvendig og indvendig kontrol.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- indsamling af data der bidrager til mulighed for at ændre kødkontrollen og dermed reducere at kylinge
slagtekroppe ikke unødigt kasseres
Uddybning resultater/leverencer
Brugerrettede effekter:
- bedre økonomi for producenterne
Uddybning brugerrettede effekter
Primærproducenten forventes at kunne få afregning for flere kyllinger per flok end i dag idet det færre kyllinger vil blive totalkasseret. I dag bliver ca. 1% af kyllingerne total kasseret. Derudover vil primærproducenten få gavn af en fortsat høj fødevaresikkerhed for dansk producerede fødevarer i forhold til at sikre vigtig
eksport til lande udenfor EU. Dette sikres bla. ved at kødkontrollen moderniseres, så den har fokus på at
kontrollere de risici, som er væsentlige i dag som Campylobacter, Salmonella og antibiotika resistente bakterier (ESBL/AmpC bærende bakterier) og dermed at ressourcerne i kødkontrollen bruges der, hvor det
giver bedst mening.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre fødevaresikkerhed
Uddybning samfundsrettede effekter
Vores hypotese var at post mortem kontrol af kyllinger ikke er nødvendig for fødevaresikkerheden, idet kød
der i dag kasseres ikke udgør en fødevaremæssig risiko og at det dermed kan anvendes til humant forbrug.
De foreløbige resultater viser at hypotesen er korrekt for en stor gruppe af kyllinger. Når fornødne resultater
foreligger herunder også Vision teknologien eller andre metoder til overvågning af dyrevelfærd og dyresundhed er på plads vil en modernisering af kødkontrollen af fjerkræ medføre bedre fødevaresikkerhed idet
fokus er på agens der har betydning for folkesundheden. Dette forventes også at være en konkurrence
parameter i forhold til eksport, og således sikre fastholdelse af arbejdspladser i erhvervet samt en bedre
økonomi for branchen. Derudover vil det medføre mindre madspil.
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Note 143. Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i soholdet
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle et integreret IT-baseret værktøj til forbedring af udsætningsstrategier i soholdet. Der tages udgangspunkt i en eksisterende forskningsmæssigt udviklet model, der i dette projekt opdateres fagligt til nutidens produktionsniveauer og nye metoder til automatiseret kalibrering til den enkelte
besætnings produktivitetsniveau.
Projektets aktiviteter:
1) Omprogrammering af den eksisterende model med henblik på at kunne håndtere:
a) Den løbende udvikling i kuldstørrelse
b) Automatisk kalibrering til en besætnings produktivitetsniveau
c) Bedre muligheder for senere at kunne inddrage nye egenskaber
2) Direkte integration af redskabet med besætningens database (managementsystem)
3) Udvikling af et brugerinterface og et rapporteringsværktøj
4) Udvikling af et konkret effektmål
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre udnyttelse af ressourcer
Uddybning resultater/leverencer
Følgende er gennemført i 2016:
1) Omprogrammering af den eksisterende model med henblik på at kunne håndtere:
a) Den løbende udvikling i kuldstørrelse
b) Automatisk kalibrering til en besætnings produktivitetsniveau
c) Bedre muligheder for senere at kunne inddrage nye egenskaber
2) Direkte integration af redskabet med besætningens database (managementsystem).
Følgende er delvist gennemført i 2016 (færdiggøres i 2017):
3) Udvikling af et brugerinterface og et rapporteringsværktøj
Følgende er (efter forlængelse udskudt til 2017):
4) Udvikling af et konkret effektmål
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Den enkelte svineproducent vil (eventuelt via rådgiver eller dyrlæge) få:
· et konkret redskab til at vurdere sin udsætningsstrategi og vurdere potentialet for forbedring
· konkret hjælp til at optimere sin udsætningsstrategi
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· et konkret mål for, om udsætningen bevæger sig i den rigtige retning
· et nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af besætninger
Erfaringerne fra konkrete analyser af besætninger som led i undervisningen og et projekt ved SEGES, Videncenter for Svineproduktion, viser at potentialet for en middelstor sobesætning typisk ligger på en størrelsesorden af omkring 200.000 kr pr år. Redskabet har indbygget faciliteter til løbende at følge op på, om
der sker forbedringer.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Uddybning samfundsrettede effekter
De samfundsmæssige effekter består i en forbedret økonomi hos de enkelte soholdere. Dermed øges
branchens konkurrencekraft.
Note 144. Diagnostik af løbesår hos højtydende malkekvæg
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet var at udarbejde en protokol for diagnostik af løbesår hos kvæg. Det er relativt kompliceret, da der
kun er uspecifikke kliniske tegn at gå efter, da koen er evolutionært god til at skjule smerte. Derfor undersøgets med udgangspunkt i en kombination af klinisk undersøgelse, undersøgelse af pepsinogen niveauet i
blod og ultralydsskanning af løbens slimhinde, muligheden for at stille diagnosen løbesår på køer i en
kommerciel malkekvægsbesætning.
Projektets aktiviteter:
Dataindsamlingen foregik fra uge 38 til uge 45. Det var muligt at inkludere 88 køer (klinisk raske) fra en
kommerciel malkekvægsbesætning i undersøgelsen. På disse blev der foretaget klinisk undersøgelse og
udtagning af blodprøver på dag 0. På dag 0 blev køerne tilfældigt allokeret til en behandlingsgruppe
”antacid” eller ”vand”. Køerne modtog behandling i alt 3 dage på dag 0, 1 og 2. På dag 7 blev klinisk undersøgelse, blodprøver gentaget. 22 køer blev udvalgt som en ”baseline” gruppe. Disse fik på dag 0 foretaget
klinisk undersøgelse, udtaget blodprøver. På dag 2, 4, 6, 8, 10 blev der udtaget blodprøver, hvorefter de
indgik i behandlingsforsøget tilfældigt allokeret til enten ”antacid” eller ”vand” gruppen. Blodprøver analyseredes for pepsinogen, for at undersøgelse effekten af behandling (færdiggøres i februar 2017).
Køer som skulle slagtes kort tid efter undersøgelsen fik foretaget ultralydsskanning af deres løbe og der
blev foretaget opmålinger af slimhindens tykkelse i fundus og pylorus området og en detaljeret beskrivelse
af slimhindens udseende i disse områder. Post mortem blev løberne taget ud, skyllet og undersøgt i de
skannede områder med henblik på at beskrive slimhinden makroskopisk. Derefter blev der beregnet på
korrelation mellem skanningsfund og makroskopiske fund og det diagnostiske potentiale vurderedes.
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
Metode til sikker, simpel og billig diagnostik af løbesår er ved at blive vurderet.
Der er blevet udarbejdet en foreløbig protokol for diagnostik af løbesår hos køer.
Effekten af behandling af løbesår er blevet vurderet på baggrund af pepsinogen målinger i blod.
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Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Note 145. Ny analyse til bestemmelse af Kobuvirus infektioner hos mink
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udvikle en ny qPCR baseret metode til Kobuvirus diagnostik, som i fremtiden vil kunne bruges til screeninger og prevalens studier
Projektets aktiviteter:
Udviklingen af en qPCR analysemetode til Kobuvirus bestemmelse strækker sig over 3 måneder (1. september – 30. november) og de gennemførte aktiviteter kan opsummeres som følger:
• På baggrund af egne og offentligt tilgængeligt sekvensdata, udvikledes der Kobovirus primere og prober
der var specifikke for de virustyper der er fundet hos mink.
• De bedste primerpar blev syntetiseret og gennemtestet på udvalgte fæcesprøver, hvorefter qPCR parametre blev justeret for højeste effektivitet og specificitet.
• Cirka 200 prøver fra 2013 kohorten blev RNA oprenset og forekomst af Kobuvirus monitoreret. Data
sammenlignes med tidligere fund.
• Standard operating procedure (SOP) er udarbejdet. Dataanalyse og videnskabelig artikel er under udarbejdelse og forventes offentliggjort i efteråret 2017
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af nyt produkt
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
En målemetode til at afgøre om en mink er inficeret med Kobuvirus
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
Unødig antibiotikaforbrug til dyr der er syge af virusinfektion, kan gøre dyret mere modtagelig for infektionssygdomme senere i vækstperioden. Ved tidlig fokus på om sygdommen skyldes bakterier eller virus kan
man undgå at give antibiotika til dyr der ikke har behov, og derved spare udgiften til antibiotika samt generelt nedsætte forbruget.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
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Uddybning samfundsrettede effekter
Dette projekt udvikler en ny analysemetode til bestemmelse af Kobuvirus smitte hos mink. Dette værktøj
skal først og fremmest bruges til fremover at generere ny viden omkring diarresygdomme hos mink. Hvis
det viser sig at Kobuvirus spiller en stor rolle i patogensen ved diarre, vil det kaste nyt lys over smittebekæmpelsen på området og øge muligheden for at nedsætte forekomsten af diarre og evt føre til udvikling af
en ny vaccine.
Nedsat forekomst af diarresygdomme vil øge dyrevelfærden hos minken, nedsætte antibiotika forbruget og
øge produktiviteten.
Note 146. Formidling af forskningsresultater til dansk kvægbrug
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Rådgivning
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Gennemførelse af farmtests/demontrationer
- Andet
- Vidensformidling og implementering af forskningsresutlater
Uddybning resultater/leverencer
Vidensformidling og implementering af forskningsresultater indeholder følgende leverancer:
• Ca. 3.800 besøgene på DKC
• Åbent hus arrangement den 19/6-2016. Invitation og program annonceret såvel på DKC´ hjemmeside som
bredt i landbrugs- og lokalpressen.
• Ny Kvægforskning udkommet engang i kvartalet – i alt 4 gange
• 26 artikler i fagblade og på hjemmesider
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Lettere adgang til relevant viden
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Der er stor gennemslagskraft ved besøg og Åbent hus arrangementer i formidlingen af resultater i en dialog
på staldgangen. Den direkte demonstration og dialog giver en god mulighed for at den enkelte producent
kan relatere ideer og resultater til egen bedrift.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Formidling af forskningsresultater til primærproducenter er en medvirken årsag til at kunne øge konkurrenceevne for erhvervet som helhed
Skoleklasser og besøgene uden relation til primærproduktionen har fået en viden, der er med til at skabe en
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større forståelse for de komplekse sammenhæng, der er i primærproduktionen og dermed en større goodwill bredt i Danmark.
Note 147. DNA sekvensering for hurtigere løsning af forhøjet kimtal i råmælk
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Kvaliteten af mejeriprodukter påvirkes i høj grad af råmælkens kvalitet, og derfor overvåges antallet af bakterier i mælk fra den enkelte gård. Et forhøjet kimtal varsler et problem, men giver ingen information om
hvor bakterierne kommer fra eller hvordan problemet kan løses. State-of-art DNA sekvensering (nextgeneration sequencing, NGS) er i dag blevet kommercielt tilgængelig, og i kombination med bioinformatisk
analyse kan man bestemme identiteten af tusindevis af bakterier og dermed hurtigt bestemme bakteriesammensætningen i en prøve. Projektets formål er at bruge DNA sekvensering og bioinformatik til at identificere hvilke bakterier der er årsag til forhøjede kimtal i råmælk, og identificere om bestemte arter skaber
unikke eller særlige genstridige kontamineringer. Mælkeproducenter ville kunne bruge denne information til
at spare penge ved at målrette strategier for mikrobiel kontrol, og hurtigere få problemet løst.
Projektets aktiviteter:
Ekstraheret DNA fra 250 prøver råmælk er blevet doneret til projektet fra Innovationskonsortiet Futuremilq.
Data for totalkim, termokim, samt information om gårdene hvorfra mælken er indsamlet stilles ligeledes til
rådighed fra Futuremilq. Disse data er indsamlet.
DNA prøverne er blevet analyseret ved Illumina next-generation DNA sekvensering for at opnå en kvantitativ analyse af fordelingen af 16S rRNA gener som tilhører forskellige fylogenetiske grupper af bakterier.
Hver af de 250 prøver resulterede i ca 20.000-30.000 16S rRNA sekvenser.
Den foreløbige bioinformatiske analyse viser at de dominerende bakteriegrupper i råmælken inkludererer
Proteobacteria (Sphingomonas, Pseudomonas, Acinetobacter) samt Firmicutes (Streptococcus, Staphylococcus, Lactococcus, Aerococcus).
Bioinformatisk analyse som korrelerer bakteriesammensætningen med totalkim og termokim samt andre
parametre omkring gårdens drift vil blive udført i 2017.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
- DNA sekvensering udført
- Præliminær bioinformatisk analyse udført
- Dybdegående bioinformatisk analyse er undervejs
Brugerrettede effekter:
- Bedre management i produktionen
- Hurtigere og mere målrettet bekæmpelse af mikrobiel kontaminering vil højne mælkekvaliteten
Samfundsrettede effekter:
- Bedre fødevaresikkerhed
- Bedre råvarkvalitet

303

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

Note 148. Advancing mink genetics by optical genome mapping
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
To improve our recently generated unfinished genome assembly we use state-of-the art optical mapping
(BioNano Genomics Irys Technology) to generate an ordered genome-wide physical map yielding essential
long-distance information. This optical map is then integrated with our existing draft sequence assembly
providing higher continuity which is critical for correct gene annotation and comprehensive detection of
genetic variation (markers).
Projektets aktiviteter:
WP1. Data generation as external service.
- Selection of appropriate sample material (liver, kidney) and shipment to Personal Genomics (Functional
Genomics Lab, University of Verona, Italy) as external service provider (recommended by BioNano Genomics).
- High-molecular weight DNA extraction and labelling with restriction enzyme (Nt.BsqQI).
- Single-molecule data collection on the Bionano Irys optical mapping system.
WP2. Data analysis and integration with the existing genome draft sequence.- De novo genome map assembly by Personal Genomics based on the optical maps generated in WP1.
- Training with the Irys View software to inspect and evaluate the novel assemblies by scientist (FP) at AU.
- Hybrid scaffold assembly combining optical de novo genome map with the draft genome sequence scaffolds and inspection by Personal Genomics and scientist (FP) at AU.
- Validation of the new genome assembly by mapping external data (microsatellite markers, BAC end sequences and gene sets from ferret and mink) by scientist (FP) at AU.
- Improvement of continuity, orientation and gene order has been assessed.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Uddybning resultater/leverencer
The first deliverable (WP1) relalised in the project was the generation of a genome map based on the latest
optical mapping technology (BioNano Genomics Irys sytem). Sample preparation, data collection and generation of a genome map assembly was performed by an external service provider. The second deliverable
(WP2) successfully preformed was the integration of the optical genome map assembly with our existing
genome draft sequence (Hybrid scaffolding). The last of the three deliverables (WP2) of the project was to
access the improvement of the genome assembly by the new hybrid assembly; this was done by using
additional, external data (microsattelite markers, BAC end sequences and gene sequences). Besides the
improved scaffold sequences a list of genes and their positions on the scaffolds has been created based on
mapping of known genes from ferret and mink. In addition, dissemination of the project has been achieved
through a talk presented at the Livestock Genomics meeting in Cambridge (UK), September 2016.
Brugerrettede effekter:
- Establishing genetic resources in mink
Uddybning brugerrettede effekter
Knowledge of the genome sequence combined with extensive gene annotation will provide variable genetic
markers between individuals or populations, enable investigation of complex traits (e.g. feed efficiency;
resistance to disease) and enhance comparative genomics for candidate gene selection (e.g. fur colour, fur
quality genes).
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Samfundsrettede effekter:
- Establishing of genetic resources in mink
Uddybning samfundsrettede effekter
By developing genetic resources for mink research advanced genomic selection of mink will enhance
breeding performance. This will improve animal health and welfare in livestock which is of interest to the
wider society. Moreover, as mink skin constitutes an important trade improving the genetic resources for
mink research is of critical importance to maintain the excellent position of the Danish fur industry.
Note 149. Grib din grøntsag
Tilskudsmodtager: Forbrugerrådet TÆNK
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
•på en ny og engagerende måde nå en målgruppe, der ikke i forvejen spiser meget frugt og grønt
•øge målgruppens viden om og glæde ved frugt og grønt
•få målgruppen til at spise mere frugt og grønt
•aflive myter om mere alternative kostråd
Projektets aktiviteter:
1. En kvantitativ analyse af unges forhold til frugt og grønt
Ved brug af bureauet Yougov, fik vi udført en kvantitativ, digital spørgeskemaundersøgelse, hvor 503 repræsentativt udvalgte unge mellem 17 og 25 år deltog. Undersøgelsen gav os brugbar viden i forhold til
unges adfærd, viden og barrierer, når det kommer til at spise frugt og grønt. Viden som vi brugte i det videre arbejde både ifht. presse, sociale medier og konceptudvikling af de efterfølgende aktiviteter.
Hovedkonklusionerne var, at unge mellem 17-25 år ikke spiser nok frugt og grønt, fordi: Det er for besværligt og tidskrævende, det er for dyrt, de savner inspiration til, hvordan man laver mad med frugt og grønt og
derudover står gamle, (dårlige) vaner i vejen. Uddrag af analysens resultater blev bragt i fagbladet Folkeskolen, som netartikel på TV2, magasinet Sundhed og ungdomsmagasinet Tjeck
2. Workshop for unge mellem 17- 25 år
Vi afholdte en workshop, hvor 16 unge deltog i 4 timers kampagneidéudvikling. Formålet med workshoppen
var at samle idéer fra de unge til videreudvikling af kampagnen og samtidig give de unge ejerskab over
kampagnen, så de efterfølgende kunne blive medskabere af kampagnen.
Output fra workshoppen var en række gode idéer. Nogle brugte vi direkte (madlavningsvideoer), andre blev
brugt som pejlemærker for, hvad der er vigtigt i forhold til at vække unges interesse. Resultaterne pegede
på at humor, økonomiske argumenter, og det at opleve på egen krop er vigtigt for at fange de unges interesse. Derudover blev en håndfuld af deltagerne engageret som frivillige medskabere i det videre kampagnearbejde og skabte efterfølgende indhold til Tyg På Det Facebooksiden.
3. Engagement af unge som medskabere af kampagnen
13 unge, hvoraf enkelte også var med til workshoppen, blev engageret som medskabere af kampagnen på
Facebook. De deltog i/optog videoer, hvor de blandt andet skulle:
• Blindsmage forskellig frugt/grønt
• Teste myten om, at banan fjerner smagen af stærk chili
• Vise hvordan man let piller et hvidløg/får kernerne ud af granatæbler
De unges engagement bidrog til at give facebooksiden et ungt udtryk.
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4. Facebooksiden Tyg på det
Facebooksiden har været samlingspunktet for kampagnens indhold. Formålet var at nå bredt ud med kampagnen til målgruppen. Her delte vi madlavningsvideoerne og små videoer med forskellige udfordringer og
eksperimenter skabt af de unge medskabere. Derudover delte vi interessante resultater fra analysen i form
af ”fun facts” og fakta.
Vi havde en stor konkurrence på Facebooksiden, hvor adgangskravet for at deltage bestod i, at de unge
skulle lave en af retterne fra madlavningsvideoerne og uploade et billede af resultatet. Derudover havde vi
fem mindre konkurrencer med forskellige typer opslag i form af små udfordringer/spil, der primært havde til
formål at få flere til at følge siden, så kampagnen kunne nå længere ud.
Pr. 31.12.16 havde Facebooksiden 1254 likes og en samlet rækkevidde på 804.646 unikke brugere.
5. Guides/værktøjer:
a. Madlavningsvideoer
For at unge skal få lavet mad med frugt og grønt, skal det være let at gå til, billigt og hurtigt at lave. Det
viste vores kvantitative analyse. Vi valgte derfor at lave 6 små madlavningsvideoer, hvilket var en idé, der
kom fra de unge deltagere på vores workshop. Madlavningsvideoerne skabte vi i et samarbejde med kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen. Eleverne, som aldersmæssigt er i målgruppen, udviklede opskrifter, der skulle leve op til 4 krav:
• LET: Max 5 ingredienser
• GRØNT: Overvægten af ingredienser skulle være grønne
• HURTIG: max tage 30 minutter at lave
• BILLIG: SU-venlige
Videoerne blev optaget på Hotel- og Restaurantskolen, så det var kokkeeleverne selv, der blev filmet, mens
de tilberedte retterne. Videoerne, som var ca. 1,5 minut lange, blev efterfølgende lagt op på Tyg på dets
facebookside og indgik i den store kampagnekonkurrence .
Arbejdet med videoerne og opskrifterne engagerede kokkeeleverne i kampagnen, så de fik lyst til at udvikle
samarbejdet til også at inkludere en event.
b. Opskriftshæfte med 6 opskrifter
De 6 opskrifter, som blev brugt i madlavningsvideoerne, udgav vi også i et opskriftshæfte. Hæftet er en
guide til, hvordan man kan lave lækker, grøn, let, hurtig og billig mad og på den måde hjælpe de unge, som
ifølge vores kvantitative analyse savner viden om og inspiration til, hvordan man tilbereder frugt og grønt).
Opskriftshæftet uddelte vi ved vores tre events. Formålet var at gøre det så let som muligt for de unge at gå
hjem og selv lave én af retterne og samtidig udbrede kendskabet til kampagnen gennem et lille fysisk skriv.
6. Tre events:
a. Blindsmagningsevents
Der blev afholdt to blindsmagningsevents: Til Århus festuge og på Ungdommens Folkemøde. Begge med
samme koncept. Vi havde en flot pyntet stand med masser af frugt og grøntsager, hvor de unge kom over
og fik bind for øjnene. Herefter fik de muligheden for at smage på forskellige smagsprøver af frugt og grøntsager, som de skulle gætte, hvad var. Derefter kunne de deltage i konkurrencen om biografbilletter.
Blindsmagningseventen var en stor succes begge gange, og levede op til flere af de kriterier, vi havde fået
fra de unge i workshoppen, for hvad en god indsats indebar: ”Humor” og at ”opleve noget på egen krop”.
Rigtig mange kom forbi og synes, det var sjovt at prøve at konkurrere indbyrdes med vennerne. Udover at
blindsmage, kunne de unge også udfylde en ”tipskupon”, hvor de skulle svare på, hvilke af 15 nævnte frug-
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ter og grøntsager, der tæller med i 6 om dagen. Undervejs havde vi mulighed for at komme i dialog med de
unge, og gå i dialog om deres viden og vaner ifht. frugt- og grøntsager.
Til Århus festuge uddelte vi ca. 600 smagsprøver og ca. 750 var forbi vores stand. Til ungdommens Folkemøde kom ca. 300 forbi og blindsmagte. Århuseventen blev dækket af Jyllandsposten Midtjylland og P4
Midtjylland. Ungdommens Folkemøde blev dækket via et interview af Forbrugerrådet Tænks formand Anja
Philip fra eventen, som blev sendt live på Forbrugerrådet Tænks facebookside.
b. Uddeling af smagsprøver og net med råvarer og opskrifter
Den tredje event blev afholdt i samarbejde med kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen, som tilberedte
to af deres retter fra opskriftshæftet, og uddelte dem i en frokostpause til social- og sundhedselever på
SOPU-skolen i København (se bilag 4). Samtidig fik de første 250 SOPU-elever et stofindkøbsnet med
hjem med ingredienser til én af retterne, Grøn Gazpacho, og et opskriftshæfte med hjem. De blev opfordret
til at lave retten og uploade et billede på FBsiden, så de kunne deltage i konkurrencen.
Eleverne var meget glade for både nettet med ingredienser og smagsprøverne. Denne event var i høj grad
elev-til-elev orienteret, da det var kokkeeleverne selv, der fik en snak om frugt og grønt med SOPUeleverne, mens de delte mad ud. Samtidig fortalte de om, hvilke tanker de havde gjort sig i forbindelse med
udformningen af retten. Der blev uddelt smagsprøver til ca. 500 elever, 250 fik indkøbsnet med hjem og i alt
deltog ca. 600 elever. Eventen blev delt på SOPUs egen Facebookside og Hotel- og Restaurantskolens
facebookside.
7. Artikler på tænk.dk
Der er i alt blevet skrevet og lagt 4 artikler op på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside, som har forbindelse til
projektet. Artiklerne har dels haft til formål at informere om kampagnen til Forbrugerrådet Tænks medlemmer og besøgende på siden, dels at oplyse unge om frugt og grønt.

Projektets resultater/leverencer:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
- Gennemførelse af informationskampagne
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
•Kvantitativ analyse af udfordringer og barrierer besvaret elektronisk af 503 repræsentativt udvalgte unge
mellem 17-15 år. Resultaterne brugt til presse.
•16 unge deltog i vores idégenererings workshop
•1254 likes og samlet rækkevidde på 804.646 unikke brugere på Tyg på det på facebook.
•1650 deltagere samlet til vores 3 events: Blindsmagning til Århus Festuge: ca. 750 deltagere, blindsmagning på Ungdommens Folkemøde: ca. 300 deltagere og smagsprøveuddeling på SOPU København: ca.
600 deltagere
•6 madlavningsvideoer på Facebook, som samlet har været vist 45.845 gange.
•Udgivelse af opskriftshæfter, som der blev uddelt ca. 1300 eksemplarer af til events
•4 artikler på tænk.dk, som samlet har været vist 5194 gange
Brugerrettede effekter:
- Ny målgruppe bliver interesseret i produkterne
Uddybning brugerrettede effekter
Vores kvantitative analyse viste, at unge mellem 17 og 25 år generelt ikke spiser nok frugt og grønt i forhold
til anbefalingerne, som de i øvrigt heller ikke helt har styr på. De unge ved ikke, hvad der tæller med i anbe-
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falingerne og savner desuden viden og inspiration, når det kommer til at tilberede frugt og grønt.
Ved at give de unge en oplevelse på egen krop med at smage på nye og ukendte grøntsager og frugter og
samtidig vise dem, hvordan de let kan tilberede et lækkert måltid af dem, har vi forhåbentligt bidraget til, at
de unge vil købe mere frugt og grønt i fremtiden.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Bedre folkesundhed, miljø og klima, når frugt og grønt tager pladsen fra andre mere miljø - og kalorietunge produkter
Uddybning samfundsrettede effekter
Når du unge får øjnene op for frugt og grønt og derefter spiser mere, vil efterspørgslen stige og den generelle afsætning øges.
Derudover vil et øget indtag af frugt og grønt bidrage positivt til folkesundheden, ligesom miljøet og klimaet
vil have gavn af, at flere spiser grønnere.
Note 150. FoodCareers 2.0 - Flere talenter til landbrugs- og fødevareerhvervet
Tilskudsmodtager: Madkulturen
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Food Careers imødekommer en stigende udfordring med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til fødevareerhvervet. Landbrugs- og fødevareerhvervet står således over for en alvorlig rekrutteringsudfordring, som
kræver akut handling, hvis vi skal fastholde og styrke den danske fødevareklynges internationale konkurrenceevne og sikre arbejdspladser i Danmark. Det er derfor essentielt at øge kendskabet til og interessen
for de danske landbrugs- og fødevareuddannelser blandt unge i bred forstand og særligt blandt unge talenter.
Projektets aktiviteter:
• Markedsføring af Food Careers, herunder eksekvering af taktisk medieplan målrettet unges medievaner.
• Videreudvikling af Food Careers-brandet og udvikling af den kreative idé til et fuldendt kampagneunivers.
• Udbygning af indhold i Food Careers-universet (offentliggjort på foodcareers.dk, Food Careers på Facebook og Food Careers på Instagram) med nye ambassadører, reportager, viden om branchens uddannelse- og karrieremuligheder, interviews og profilering af idoler med en inspirerende karrierevej.
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt koncept
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Øget forbrugerkontakt
Uddybning resultater/leverencer
• Videreudviklet Food Careers-kampagneuniverset og styrket dets brand.
• Produceret og eksekveret en digital kampagne målrettet unge for at øge kendskabet til Food Careers og
fødevarebranchens muligheder.
• Profileret 11 nye unge i gang med en fødevarerelateret uddannelse.
• Lavet 3 virksomhedsreportager for at give unge indblik i branchen.
• Profileret 5 idoler i branchen med inspirerende karrierer i fødevarebranchen.
• Eksekveret en presseplan hvilket har medført 36 omtaler i landsdækkende, regionale og brancherettede
medier.
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Brugerrettede effekter:
- Lettere adgang til relevant viden
- Øget rekrutteringsgrundlag
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Note 151. Uddannelse af madkommunikatører
Tilskudsmodtager: Mejeriforeningen
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at uddanne relevante madkommunikatører (bloggere, journalister, redaktører etc) i
mejeriprodukter, så de fik viden om kategoriens sundhedsværdier, produkternes køkkentekniske egenskaber, sensorik, historie mm. Denne vidensopdatering vil på sigt lede til en mere informeret og positiv kommunikation om mejeriprodukter.
Projektets aktiviteter:
• Mapping af relevante madkommunikatører:
Opdateret liste over relevante bloggere, journalister, redaktører etc.
• Uddannelsesevents:
Der er blevet afholdt 4 halvdagsworkshops – ’Masterclasses’ – med emnerne Drikkemælk, Smør, Fermentering og Syrnede produkterne. På de fire masterclasses var der en faglig dimension med såvel produkttekniske som sundhedsfaglige ekspertindlæg, en praktisk dimension med køkkenøvelser og smagstests samt
en social dimension med fælles middag. Der var i alt 81 deltagere fordel på 52 individuelle madkommunikatører, som fx bloggere, opskriftsudviklere, journalister og redaktører.
• Kommunikationsmateriale og online platform:
Til hver enkelt masterclass blev der udviklet kommunikationsmateriale i form af en folder med ekspertinterviews, fakta om emnet etc. Derudover blev der oprettet et online univers på Mælken.dk, hvor deltagerne
kunne downlolade materiale som fx pressemeddelelse, fotos og fra masterclasses, læse om eksperterne
mm.
• Bloggerkonkurrence:
Der blev i forbindelse med masterclasses afholdt en artikelkonkurrence, hvor alle deltagere kunne indsende
en artikel eller et social media indlæg og vinde billetter til en ostefestival i Italien. Artiklerne blev vurderet af
en intern dommerkomite, og der blev udvalgt 3 vindere.
• Fokusgruppe/deltagersurvey:
Alle deltagere deltog i en online survey, der kortlagde interesseområder, ønsker til fremtidige workshops
mm.
• PR:
Pressemeddelelser, billeder samt film fra alle workshops blev sendt til relevante medier samt gjort tilgængelige på Mælken.dk.
Projektets resultater/leverencer:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
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- Gennemførelse af informationskampagne
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
• Deltagerne på masterclasses fik alle i betydelig grad opgraderet deres viden om mejeriprodukter og deres
sundhedsmæssige og produkttekniske egenskaber – helt specifikt om emnerne drikkemælk, syrnede produkter, fermentering og smør.
• Der er bygget vigtige og relevante relationer til madkommunikatører, der har styrket deltagernes opfattelse
af branchen som vidende, seriøs og troværdig.
• Der er på nuværende tidspunkt publiceret minimum 83 presseklip som artikler online/print samt social
media opslag på blandt andet facebook og instagram.
• Projektet forventes at have en selvforstærkende effekt, da opgradering af viden hos madkommunikatørerne vil påvirke artikler, indslag og opskrifter i år fremover.
Brugerrettede effekter:
- Mere positiv holdning og mere præcis viden blandt madkommunikatører og derigennem forbrugere til
mejeri, og derved forventet øget afsætning.
Uddybning brugerrettede effekter
En øget viden om mejeriprodukter, deres ernæringsmæssige fordele og hvordan de bidrager til madlavningen blandt madkommunikatører, har og vil bidrage til positiv kommunikation til forbrugerne om mejeriprodukter fremover. Dette vil give offentligheden bedre muligheder for et sundere liv med større madglæder,
og på sigt øge afsætningen af mejeriprodukter.
Samfundsrettede effekter:
- Øget generel afsætning
- Mere positiv holdning til mejeriprodukter
Uddybning samfundsrettede effekter
Ved at opgradere viden blandt madkommunikatører vil vidensniveauet om mejeriprodukter blandt forbrugerne på sigt også øges. Dette vil skabe større forståelse for sundhed og mad med mejeriprodukter, og på
sigt forbedre folkesundheden.
Note 152. Populationsgenetiske undersøgelser af mastitis bakterier
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at:
1. identificere besætninger med højt smittetryk af Staphylococcus aureus og Streptococcus agalactiae, 2.
udtage prøver og isolere disse to bakterier fra de valgte besætninger, 3. foretage helgenomsekventering af
isolaterne, 4. analysere sekvensdata for forekomst af dominerende kloner, dominerende virulensmekanismer og resistensfaktorer, og 5. lade resultater og konklusioner indgå i et andet, større projekt, STOPMAST.
Projektets aktiviteter:
I projektperioden er der:
1. Identificeret besætninger med højt smittetryk af Staphylococcus aureus og Streptococcus agalactiae.
Dette er sket ved dataudtræk fra Kvægddatabasen hos SEGES. Der er aflønnet personale hos SEGES til
dette.
2. Udtaget tankmælksprøver fra de identificerede besætninger, som derefter er indsendt til laboratoriet.
Eurofins og Arla har forestået dette, og er blevet betalt for at gøre den del af arbejdet.
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3. prøverne er blevet undersøgt for henholdsvis S. aureus og Strep. agalactiae fra de valgte besætninger
4. Isolater er blevet dentificeret og frosset ned
5. Der er oprenset DNA, som er blevet underkastet helgenomsekventering
6. Sekvensdata vil blive analyseret i løbet af 2017 i anden projektsammenhæng
Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
- Bedre sygdomsforståelse
Uddybning resultater/leverencer
Den konkrete leverence fra projektet er et meget stort datasæt af helgenomsekvenser for Staphylococcus
aureus og Streptococcus agalactiae, som kommer til at indgå i andre projekter.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
Uddybning brugerrettede effekter
Vi forventer, at sekvensresultaterne vil vise, hvilke typer af Staph. aureus, der er til stede i de danske
kvægbesætninger. Nogle af disse typer vil være mere patogene end andre, hvilket vil have betydning for,
hvilken bekæmpelsesstrategi, der skal vælges.
Det samme gælder for Strep. agalactiae, hvor visse typer tilsyneladende er mere humant relaterede og
mindre smitsomme og sygdomsfremkaldende for malkekøer, mens andre er kvægadapterede og derfor
stærkt uønskede i kvægbesætningerne.
Denne viden har betydning for, hvilken bekæmpelsesstrategi, der skal vælges, såsom antibiotikabehandlig
eller slagtning.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
Vi forventer, at resultaterne vil medvirke til en bedre bekæmpelse af smitsom mastitis hos malkekvæg forårsaget af Staph. aureus og Strep. agalactiae.
Note 153. Konkurrentanalyse af rammevilkår for dansk landbrug i forhold til vilkår for Nordeuropæiske konkurrenter på fødevareområdet
Tilskudsmodtager: Bæredygtig Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At analysere landbrugets konkurrencesituation i forhold til nabolande i EU med lignende klimatiske forhold
og produktionsformer, specifikt Sverige, Nordtyskland og Sydøstengland. Analysen vil blive udført under
respekt af regler i EU for fødevaresikkerhed og vandmiljø.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 (AP 1) Materialesamlingen for projektet er efter krav fra Promilleafgiftsfonden lagt ud på
internettet via hjemmeside for Bæredygtigt Landbrug 10. marts 2017. Sigtet er at andre vil kunne anvende
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indsamlede data til analyse- og oplysningsformål.

Projektets resultater/leverencer:
- Indsamling af data.
Note 154. Første fase i åbning af udvalgte markeder i Mellemøsten og Nordafrika
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at indlede åbning af udvalgte markeder i Mellemøsten og Nordafrika. Det er påtrængende med flere markedsadgange, da udbuddet af kalve- og oksekød forventes at stige betydeligt i nær
fremtid og vil presse afsætningen af disse produkter på såvel hjemmemarkedet som nærmarkederne i EU
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter omhandlede indledende skridt for markedsekspansion til Mellemøsten og Nordafrika,
hvilket skulle ske via optagelse af kontakt til og møder med relevante myndigheder i de udvalgte lande.
Formålet var at afdække de konkrete krav fra landende til indholdet i eksportcertifikater med Danmark og
tage de første skridt for at opfylde de stillede krav for eksport.
Nedenfor beskrives kort resultaterne fra de tre indsatsområder, nemlig Iran, Marokko og fire Golfstater:
Iran: Møderne i Teheran var særdeles succesfyldte og resulterede i, at landet i januar 2017 godkendte forbedret markedsadgang for dansk for dansk oksekød, nemlig via en forøgelse af aldersgrænsen fra 18 til 30
måneder.
Marokko: Møderne i Rabat/Casablanca blev afviklet i meget positiv atmosfære, og de marokkanske veterinærmyndigheder vil se meget velvilligt på en dansk ansøgning om markedsadgang, hvilket vil være en
længerevarende proces, idet der først skal udfyldes et spørgeskema med henblik på ophævelse af landets
BSE-relaterede importforbud imod Danmark.
Golf-stater: Den aftalte møderække i Golf-sekretariatet, De Forende Arabiske Emirater, Oman og Kuwait
måtte af udefrakommende årsager udsættes til 2017.
Projektets resultater/leverencer:
- Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU
- Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
- Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Uddybning resultater/leverencer
Der er opnået følgende konkrete resultater:
* Forbedret markedsadgang til Iran.
* Myndighedsaccept i Marokko af kommende markedsåbning.
* Etablering af kontakter til relevante myndigheder i flere Golf-stater.
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til eksportmarkeder (Udenfor EU)
Uddybning brugerrettede effekter
En fortsat forbedret adgang til de internationale markeder styrker virksomhedernes daglige afsætning og vil
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dermed også være medvirkende til at forbedre afregningen til landmændene.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Den omfattende russiske importembargo af 8. august 2014 på en lang række europæiske fødevarer aktualiserede yderligere behovet for åbning af nye tredjelandsmarkeder.
Note 155. Kompetenceløft til lokale fødevareproducenter
Tilskudsmodtager: Foreningen MAD
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at styrke lokale fødevareproducenters kompetencer inden for produktmodning og
salg af lokale fødevarer, samt valg af strategi knyttet til deres iværksætteri og forretningsudvikling. Projektet
har som konkret mål at øge kompetencer inden for produktmodning heruner sensorik, kommunikation, emballagedesign samt krav for salg til forskellige distributionskanaler.
Projektets aktiviteter:
AP1: Detailplanlægning
- Udarbejdelse af koncept: Konklusion: producenter skal nås igennem eksisterende foreninger / organisationer / netværk.
- Kontakter til adminstratorer / koordinatorer / nøglepersoner i ovenstående organisationer
- Koordinering af datoer, steder for afholdelse samt invitationer udsendt til medlemmer / producenter
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale
- Opfølgning på ovenstående + delagtiggørelse på sociale medier
- Udarbejdelse af database for producenter, der gennemfører kompetenceworkshops.
AP2: Gennemførelse af workshops, coaching og matchmaking
- Gennemførelse af workshops for primære producenter
- 58 producenter har gennemført en workshop i perioden 11. September til 31. December 2016.
AP3: 1 stor workshop
- Afholdt d. 31. Oktober 2016 i Ridehuset i Aarhus med deltagelse fra primære producenter og detailhandels- og foodservicekunder
- Samlet panel af konsulenter
- Opfølgning og individuel matchmaking efterfølgende.
Projektets resultater/leverencer:
- Ny managementstrategi
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
AP1: Detailplanlægning
- Udarbejdelse af koncept: Konklusion: producenter skal nås igennem eksisterende foreninger / organisationer / netværk.
- Kontakter til adminstratorer / koordinatorer / nøglepersoner i ovenstående organisationer
- Koordinering af datoer, steder for afholdelse samt invitationer udsendt til medlemmer / producenter
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- Udarbejdelse af undervisningsmateriale
- Opfølgning på ovenstående + delagtiggørelse på sociale medier
- Udarbejdelse af database for producenter, der gennemfører kompetenceworkshops.
AP2: Gennemførelse af workshops, coaching og matchmaking
- Gennemførelse af workshops for primære producenter
- 58 producenter har gennemført en workshop i perioden 11. September til 31. December 216.
AP3: 1 stor workshop
- Afholdt d. 31. Oktober 216 i Ridehuset i Aarhus med deltagelse fra primære producenter og detailhandelsog foodservicekunder
- Samlet panel af konsulenter
- Opfølgning og individuel matchmaking efterfølgende.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Bedre adgang til eksportmarkeder
- Bedre adgang til nære markeder
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Øget generel afsætning
Uddybning samfundsrettede effekter
Når producenterne får ny viden om afsætningskanaler, de ikke i forvejen havde tænkt sig skulle være deres
målmarkeder opstår der en fornyet optimisme og tro på, at det kan lade sig gøre at øge salg (altså at øge
omsætningen) og afsætning og dermed produktion af produkterne. Hermed bevares eksisterende arbejdspladser og der skabes basis for at udvide produktionen og dermed øge antallet af arbejdspladser på produktionsstederne.
Note 156. Biodynamisk salgsfremme med informative film til web og butik
Tilskudsmodtager: Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål har været at styrke afsætningen af biodynamiske fødevarer gennem oplysninger om biodynamiske principper, metoder og resultater ved hjælp af informative, forbrugerrettede korte videofilm til
brug på nettet: hjemmesider, facebook, youtube.
Projektets aktiviteter:
Projektet har været gennemført i 3 arbejdspakker:
AP 1 Projektledelse med organisering, planlægning, aftaler og administration:
etablering af redaktionsgruppe
aftaler med produktionsselskabet Moxtell
aftaler med relevante avlere/medvirkende
planlægning af optagelsessteder
administration af tid og økonomi
AP 2 Produktion af filmene med drejebog for hver film, optagelser og redigeringer
Udvælgende af emner indenfor 6 hovedtemaer: Gården som en levende helhed, Jordens liv og frugtbar-

314

Noter til supplerende oplysninger

- Regnskab 2016

hed, Dyrkningsmetoder, Dyrehold, Fødevarekvalitet og Kontrol/mærkning
Detailaftale med egnede steder i forhold til tidspunkter/vejr
Filmoptagelser på gårdene
Redigering i samarbejde med Moxtell
AP 3 Distribution af filmene via digitale medier
Filmene lagt på foreningens hjemmeside, facebookside og youtube-konto samt annonceret via nyhedsmails
og annoncer.
De tre AP er gennemført parallelt, men med mest AP 1 i begyndelsen og mest AP 3 i slutningen af projektperioden.
Projektets resultater/leverencer:
- Forbedret / øget forbrugerkontakt
- Gennemførelse af informationskampagne
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne
Uddybning resultater/leverencer
De 10 videofilm giver forbrugere, andre landmænd og fagfolk en indsigt i de overvejelser og den praktiske
dyrkning, der ligger til grund for de biodynamiske fødevarer.
Det styrker kendskabet til de biodynamiske metoder, hvilket er vigtigt for forbrugernes tillid til de biodynamiske produkter.
Med filmene har vi kunnet forklare sammenhænge mere levende og personligt end det er muligt i skriftligt
materiale. De supplerer derfor foreningens informationsmateriale rigtigt godt.
Filmene har samtidig givet biodynamiske avlere mulighed for at fortælle om deres motivation til at dyrke
biodynamisk, om deres metoder og resultater.
Filmene er blevet modtaget over al forventning – se opgørelsen i næste rubrik
Vi vil i de næste par år sætte filmene på vores facebookside igen i år og omtale dem via vores andre medier samt andre relevante steder.
Filmene behandler grundlæggende biodynamiske emner, og har derfor en lang levetid.
Vi forventer således at kunne vise disse film de næste 5 år.
Brugerrettede effekter:
- Anden, angiv venligst:
- synlighed og salgsargumenter
Uddybning brugerrettede effekter
Med filmene har den biodynamiske branche fået et flot materiale, der præsenterer centrale emner i den
biodynamiske dyrkning på en personlig og informativ måde. Det vi styrke branchens troværdighed og øge
motivationen hos forbrugere til at købe biodynamiske produkter.
Det har betydning for landmændenes mulighed for at fastholde og udvide deres produktion og at efterspørge medarbejdere og praktikanter.
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Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Øget generel afsætning
- Bedre omdømme for erhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Med filmene har den biodynamiske branche fået et flot materiale, der præsenterer centrale emner i den
biodynamiske dyrkning på en personlig og informativ måde. Det vi styrke branchens troværdighed og øge
motivationen hos forbrugere til at købe biodynamiske produkter.
Det har betydning for landmændenes mulighed for at fastholde og udvide deres produktion og at efterspørge medarbejdere og praktikanter.
Note 157. Biodynamiske fagkurser for nyomlæggere og andre landmænd
Tilskudsmodtager: Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
- at give deltagerne på introduktionskurser en aktuel faglig viden med helhedsorienteret, driftsmæssigt biodynamisk fokus. Emnerne er kompostering, gyllebehandling, præparater, jordbearbejdning og –frugtbarhed,
specialudstyr, husdyr, såsædskvaliteter og forædlingsarbejde, afgrødesundhed, biologisk mangfoldighed på
bedriften, godkendelse efter Demeterreglerne, markedsforhold og afsætning.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke A Studieture
2 studieture i oktober til Tyskland og Holland med 19 deltagere
Workshop om omlægning til biodynamisk drift 25-okt med 28 deltagere
Intro til biodynamisk jordbrug 09-nov med 28 deltagere
Kommunikation af biodynamisk jordbrug 17-nov med 22 deltagere
Intro til biodynamisk jordbrug 07-dec med 18 deltagere
Jordfrugtbarhed 12-dec med 12 deltagere
Intro til biodynamisk jordbrug 15-dec med 13 deltagere
Sum antal deltagere på kurser, ekskl. studietur 140
Arbejdspakke B Faktaark og artikler
Der er oversat et informationshæfte fra FiBL om køer med horn samt et faktablad fra biodynamisk forskningsring om røre- og sprøjteteknikker. Der er udarbejdet en ny udgave af ”Vejledning i anvendelse af de
biodynamiske præparater”.
Arbejdspakke C Fagligt netværk
Via kurserne er der etableret faglige netværk af nyomlæggere, potentielle omlæggere og erfarne biodynamikere.
Arbejdspakke D Fagligt Forum
Der er etableret et fagligt forum på foreningens hjemmeside.
Projektets resultater/leverencer:
- Dokumenteret viden om et relevant emne
- Bedre almen dyrevelfærd
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Uddybning resultater/leverencer
Der er afholdt 6 kurser med i alt 140 deltagere forskellige steder i landet.
Der er afholdt 2 studieture til biodynamiske landbrug i Nordtyskland og Holland. Der var i alt 19 deltagere.
Der er oversat et informationshæfte fra FiBL om køer med horn samt et faktablad fra biodynamisk forskningsring om røre- og sprøjteteknikker. Der er udarbejdet en ny udgave af ”Vejledning i anvendelse af de
biodynamiske præparater”.
Via kurserne er der etableret faglige netværk af nyomlæggere, potentielle omlæggere og erfarne biodynamikere.
Der er etableret et fagligt forum på foreningens hjemmeside.
Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre adgang til nære markeder
- Lettere adgang til relevant viden
Uddybning brugerrettede effekter
De biodynamiske Demeter regler stiller større krav til dyrevelfærd end økologireglerne.
Der er eksempler i projektet på primærproducenter, der får bedre adgang til nære markeder ved at lære at
dyrke biodynamisk. Projektet har, via kurser, studieture og undervisningsmateriale, lettet adgangen til relevant viden for deltagerne.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Uddybning samfundsrettede effekter
Der er relativt mange arbejdspladser på biodynamiske bedrifter, dels fordi den biodynamiske overbygning
kræver ekstra arbejdsindsats, dels fordi en betydelig del af de biodynamiske bedrifter udfører socialøkonomisk virksomhed. Når disse bedrifter modtager efteruddannelse, så styrker det deres produktion og dermed
fastholdelsen af deres produktion og de dertil hørende arbejdspladser.
De skrappere krav til dyrevelfærd i de biodynamiske Demeter regler vil sikre en bedre dyrevelfærd. Viste
eksempler på kurser og studieture vil øge dyrevelfærden på kursisternes bedrifter.
De biodynamiske Demeter regler indebærer en høj grad af bæredygtighed, idet der er regler for bl.a. biodiversitet, dyrevelfærd, dyretæthed, gødningsmængder osv. Derfor medvirker bedrifterne til et bedre omdømme for erhvervet.
Note 158. Produktion af sortshonninger
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Stærkt stigende efterspørgsel efter honning med kendt lokal oprindelse og sortshonninger. De afsluttede
projekter "Biernes Fødegrundlag og CSI Pollen" har vist, at der bør være mulighed for produktion af sortshonninger under danske forhold. Projektet har til formål at undersøge mulighederne, samt informere biavlere om driftsmæssige foranstaltninger for at lave sortshonninger af høj kvalitet.
Projektets aktiviteter:
De deltagende biavler skal registrere bomstringstider af masseblomstrende planter ved bigårdene, samt
driftsmæssige indgreb med henblik på at sikre produktion af honning fra netop denne plante. Honninger
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indsamles og analoyseres for hvorvidt det drejer sig om "sortshonning" (monofloral honning). Honninger
analyseres desuden for kvalitetsparametre og for visse honninger (især raps honning og sensommerhonning) for forekomst af pesticidrester.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Udvikling af nyt produkt
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Der er opnået viden om de managementstrategier, som skal anvendes ved produktion af sortshonning. Det
har vist sig vanskeligere end først antaget, delvist på grund af de klimatiske forhold i 2016, men også fordi
biavlerne ikke var tilstrækkeligt opmærksomme på det høje standarder. Der er fundet problemer med pesticidrester i nogle typer af sortshonning.
Problemerne vil blive adresseret i 2017, gennem lokale informationsmøder. Foreløbige resultater og problemer er præsenteret og drøftet på Nordic Baltic Bee Research Symposium i Estland i januar 2017.

Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre management i produktionen
- Bedre produktpriser
Uddybning brugerrettede effekter
Der er en stigende efterspørgsel efter specialprodukter, herunder honning med kendt oprindelse geografisk
og botanisk. Såfremt biavlerne udnytter disse muligheder vil der være brug for at de bliver dygtigere, (bedre
management til sikring af kvalitet og oprindelse af honning). Bedre priser vil gavne deres økonomi.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Igen skyldes de forventede positive effekter bedre produktpriser.
Kravene til produktion af sortshonninger stiller krav til producentens dygtighed og forståelse for mange asspekter af produktionsbetingelserne. Det krøver en biavler, som kan styre bifamiliernes udvikling så der er
optimale til produktion af sortshonning.
Note 159. Pollendiversitet og næringskvalitet til bier
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
At belyse diversitet i fødegrundlaget for bier og andre bestøvende insekter gennem sæsonen. På den baggrund udarbejdes der i 2016 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.
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Projektets aktiviteter:
1. Projektaktiviterne i 2016 bestod i databehandling af data indsamlet i 2014 og 2016.
2. Et sæt i det paneuropæiske projekt CSI-pollen hvor biavlere bidrog med farveanalyser af indsamlede
pollenprøver. Der er på europisk plan indsamlet 8094 prøver i 2014 og 9823 prøver i 2016.
3. Alle data er indtastet af biavlerne i den fælles database på Universitetet i Graz i Østrig.
4. Der er udarbejdet manus til en international publikation med arbejdsgruppe møde på universitet i Glasgow, Skotland.
5. Den internationalt publicerede artikel vil danne basis for en Dansk udgave.
6. Det andet dataset (alene dansk) fremkom gennem pollenanalyser af de pollenprøver, der er indsamlet i
2014 og 2015.
7. Disse data dannede sammen med resultater af pollenanalyser fra et tidligere projekt (ialt 544 pollenanalyser) grundlag for rådgivning til biavlere, landmænd, jægere og andre naturforvaltere om muligheder for at
forbedre fødegrundlaget fort honningbier og andre bestøvende insekter.
8. Resultater fra projektet er refereret på Nordisk Baltisk Biforsknings Symposium i Finland i Januar 2016.
9. Resultater fra Projektet er refereret på Dansk Biavlskonference i Marts 2016 i Vejen.
10. Der er afholdt afslutningskonference med 200 deltagere i Juli 2016 og international deltagelse.
11. der er udarbejdet et temahæfte til Tidsskrift for Biavl med resultater og vejledninger.
12. Projektets resultater er brugt i forbindelse med foredrag og møder i lokale biavlerforeninger og i projekter i samarbejde med SEGES.
Projektets resultater/leverencer:
- Anden videnskabelig præsentation
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne
Uddybning resultater/leverencer
Der er opnået betydelig bedre viden om hvilke planter, der bidrager som pollenleverandører til honningbierne, og dermed til deres ernæring.
Det er nu muligt at målrette plantninger og såning af fødeplanter til honningbier i forskellige biotoper.
Der er skabt bedre mulighed for produktion af specialhonninger, genne viden om vigtige trækplanter.
Brugerrettede effekter:
- Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
- Bedre økonomistyring i produktionen
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Projektet har vist, at der bør være mulighed for produktion af specialhonninger (sortshonninger fra en enkelt
planteart). Biavlere har fået bedre viden om hvilke planter, der især betyder noget for biernes ernæring og
honningudbyttet.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning samfundsrettede effekter
Den øgede viden om biernes trækplanter i forskellige biotoper og bedre viden om produkternes botaniske
oprindelse giver bedre muligheder for at fortælle historien om honningens vej fra blomst til bord.
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Projektet har vist at der må være uudnyttede muligheder for produktion af specialhonninger, som kan afsættes til en bedre pris.
Note 160. Benchmarking af kvægbesætningers smittebeskyttelse
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut, AgroTech
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Videreudvikling af Biosecure.dk (online værktøj vurdering af smittebeskyttelse i kvægbrug, og som understøtter branchepolitikken på området). Muliggør samlet rapport med fortolkning af indberettede svar, samt
benchmarking med andre besætninger. Dermed øges motivationen for øget fokus på smittebeskyttelse.
Projektets aktiviteter:
Følgende elementer er udviklet/gennemført i projektperioden:
1. Oprettelse af DLI-login-funktion i eksisterende BioSecure-system og kodning af mulighed for at trække et
øjebliksbillede af besætningens stamdata via DCF-servicelag (antal dyr i forskellige dyre-grupper, indkøbsmønstre gennem det sidste år samt geografisk placering af besætningen).
Det sikres derved, at data altid bliver koblet til den rigtige besætning, og brugeren sparer tid på, ikke at
skulle indtaste data som allerede ligger tilgængelige i Kvægdatabasen.
2. Kvalitetssikring af afgivne svar: Der er programmeret logiske funktioner, der sikrer, at de afgivne svar fra
brugeren falder indenfor realistiske svarmuligheder.
3. Implementering af risikoscorer udstukket af forskere fra Københavns Universitet i eksisterende BioSecure-projekt kan påføres alle svarmuligheder i spørgeskemaer.
4. Automatisk scoreberegning baseret på % opnået af max. score for hver sektion af spørgeskemaet er
kodet ind i systemet, og der medregnes kun risikoscorer af korrekt gennemførte, fulde besvarelser.
5. Møder afholdt med brugere og aftagere om rapportens indhold og layout
6. Udvikling af rapportudskrift gennemført i samarbejde med forskere fra KU
7. Afprøvning og justering af udskrifterne i samarbejde med SEGES, rådgivningscentre og KU
Projektets resultater/leverencer:
- Tilvejebringelse af nyt system
- Udvikling af nyt produkt
Uddybning resultater/leverencer
Leverancerne i projektet er helt konkret et nyt værktøj i form af en selvevaluerings- og benchmarkingudskrift, som kan bruges af både landmænd, rådgivere, landbrugselever og andre med interesse i at opnå
bedre overblik over, hvordan smittebeskyttelsen i en besætning kan sikres eller forbedres.
Brugerrettede effekter:
- Bedre sygdomshåndtering
- Færre sygdomsforekomster
- Bedre management i produktionen
Uddybning brugerrettede effekter
Rapportudskrift og benchmarking muligheden vil give landmanden et overblik, som det ellers ville tage ad-
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skillige timer at opnå. Også i dialogen med rådgiver om prioritering af indsats spares der tid, og indsatsen
kan efterfølgende følges og dokumenteres. Endvidere blev det allerede i afprøvningsfasen klart, at brugerne lærte om nye tiltag, der kunne gøres i deres besætninger, som de ikke havde tænkt på før.
Anvendelse af Biosecure systemet vil forbedre smittebeskyttelsen i besætningerne, og dermed i sidste
ende være med til at forebygge sygdom.
Samfundsrettede effekter:
- Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre sygdomshåndtering
Uddybning samfundsrettede effekter
Projektet forventes på sigt at kunne medføre en reduktion i forekomsten af sygdomme (fx. salmonella og
mycoplasma) og dødelighed i kvægbruget på op til 30 % i de besætninger, der benytter systemet, hvilket
har stor betydning i forhold til kvægbrugets økonomi og image, såvel nationalt som internationalt, både i
forhold til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.
Note 161. Naturpleje i Danmark og Norden
Tilskudsmodtager: Smag på landskabet
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at hente viden om naturplejens udfordringer og potentielle gevinster i relation til
biodiversitet, klimaforandringer og socioøkonomi og bringe denne viden ud til danske landmænd og andre
interessenter i naturpleje gennem afholdelse af en række seminarer/workshops. Derudover forventes det at
projektet vil opnå inspiration fra og kontakter til naturplejeorganisationer i de øvrige nordiske lande.
Projektets aktiviteter:
1. Forberedelse af indlæg til kongressen i Island
2. Deltagelse i kongressen Grazing in a changing Nordic region 12.-15. september (2 personer)
3. Forberedelse af seminarrække/workshops i oktober/november
4. Afholdelse af fire seminarer/workshops fordelt i landet
Gefion - 30 november 2016 34 deltagere
SAGRO - 1 december 2016 50 deltagere
AgriNord - 13 december 2016 76 deltagere
Centrovice -14 december med 38 deltagere
Oplæggene omhandlede Naturpleje i Norden på basis af indlæg fra den islandske kongres, indlæg om naturplejerådgivning fra de lokale landboforeninger om udbudsregler, HNV, Krydsningsdyr, samt jagt og naturpleje. Indlæg om hvordan dyrene gøres klar til slagtning, afsætning af kød og fødevareregler samt fremtiden for afsætning via Smag på landskabet. Efterfølgende kunne deltagerne få hjælp til deres konkrete
udfordringer, idet oplægsholderne var til rådighed for spørgsmål i en "cafe".
5. Opfølgning på seminarer/workshops
Til de fire seminarer rundt i landet kunne deltagerne tilmelde sig Smag på landskabets afsætningskoncept
til Kødgrossisten. Ca. 30 tilmeldte sig som potentielle leverandører og bestyrelsen har efterfølgende haft
kontakt. Derudover gav seminarerne rigtig god feedback til bestyrelsens fremtidige arbejde og der har samtidigt været et rigtig godt samarbejde med de lokale landboforeninger rundt i landet.
Projektets resultater/leverencer:
- Info om naturpleje
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Uddybning resultater/leverencer
• To indlæg på kongressen Grazing in a changing Nordic region. Indlæggene handlede om undersøgelse
om kødkvalitet foretaget i projektet Smag på Landskabet og om selve foreningen Smag på Landskabet
• Fire seminarer om naturpleje jf. aktiviteter
• En faglig artikel om naturpleje på LandbrugsInfo ved Heidi Buur Holbeck og Eva Søndergaard
Brugerrettede effekter:
- Bedre adgang til nære markeder
- Bedre management i produktionen
- kendskab til SpL og storytelling om naturpleje
Uddybning brugerrettede effekter
Der er åbnet muligheder for at afsætte naturplejekød med et ekstra tillæg. I dette projekt blev primærproducenterne informeret om konceptet og fået mulighed for at tilmelde sig som leverandører. Derudover har
primærproducenterne haft adgang til oplæg om management og viden om naturpleje som rentabel driftsgren og hvorledes de selv kan afsætte kødet og formidling af gården, den naturpleje de laver samt hvad det
gør ved naturen generelt. Ved at komme ud og rundt i landet har Smag på Landskabet fået tæt kontakt og
direkte dialog med primærproducenterne, der har haft mulighed for at påvirke bestyrelsens fremtidige arbejde for at gøre naturpleje mere attraktivt som driftsgren.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre omdømme for landbrugserhvervet
- øget naturpleje og biodiversitet
- Fastholdelse af arbejdspladser i primærlandbruget gennem udvikling af en driftsgren, som kan være et
alternativ til de mere traditionelle driftsgrene. Det er samtidig en driftsgren, som fortæller en rigtig god historie om landbruget og dets bidrag til naturforvaltning. Mere naturpleje og biodiversitet opnås gennem større
indsigt hos den enkelte landmand om sammenhænge mellem afgræsning/slæt og biodiversitet uanset om
naturplejen er en bibeskæftigelse eller en hovedaktivitet.
Uddybning samfundsrettede effekter
Fastholdelse af arbejdspladser i primærlandbruget gennem udvikling af en driftsgren, som kan være et
alternativ til de mere traditionelle driftsgrene. Det er samtidig en driftsgren, som fortæller en rigtig god historie om landbruget og dets bidrag til naturforvaltning. Mere naturpleje og biodiversitet opnås gennem større
indsigt hos den enkelte landmand om sammenhænge mellem afgræsning/slæt og biodiversitet uanset om
naturplejen er en bibeskæftigelse eller en hovedaktivitet.
Note 162. Udbredelse af "Velfærdsdelikatesser" på Bornholm
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udbrede konceptet ”Velfærdsdelikatesser® - fra bonde til kunde” på Bornholm. Der er et
ønske om at få tilknyttet 15-20 små økologiske bedrifter til konceptet i løbet af en tre årig periode. Ved at
tilknytte slagtehuset på Hallegaard som ikke bare slagtehus men også demonstrationsgård til konceptet vil
potentialet blive demonstreret på Bornholm. Der vil blive mulighed for at producere økologiske højkvalitets
slagtedyr der både opdrættes, slagtes, forarbejdes og sælges på Bornholm. I dag skal slagtedyr til Sjælland.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke.1. Besøgs og demonstrationsgaard (Hallegaard)
• Der har været afholdt et velbesøgt offentligt møde med god pressedækning. Der viste sig stor interesse
og det resulterede i de første henvendelse fra folk der ønskede at blive leverandører under ”Velfærdsdelikatesser®”
• Besøgs og demonstrationsgården ”Hallegård” blev åbnet i forbindelse med Folkemødet. Det nye besøgstelt blev indviet som ”mødested i marken”.
• Der er investeret i et ”Besøgstelt i marken”.
• Der har løbende været rundvisninger på bedriften, og pressen har fulgt udviklingen på Hallegård.
Arbejdspakke 2. Starthjælp til 5 besætninger.
• Der er i 2016 udbetalt starthjælp til 5 bedrifter ud over Hallegård.
Arbejdspakke.3. Investeringsstøtte
• Der er i 2016 udbetalt investeringsstøtte til 3 producenter, på 40% af investeringen og max 20.000 kr. til
hver bedrift.
Arbejdspakke.4. Markedsføring/events.
• Der er i ” Velfærdsdelikatesser®” udviklet en ny forretningsmodel som alene er baseret på et direkte salg
fra bonde til kunde.
• I forbindelse med Folkemødet blev der holdt et åbengårds arrangement hvor Kok Claus Udengaard demonstrerede den skånsomme tilberedning og der blev serveret smagsprøver til de godt 300 deltagere.
Arbejdspakke.5. Faglig projektledelse.
• Informationer fra bedrifterne om produktionsforhold og resultater samles, så det er muligt at dokumentere
den udvikling, der vil være gennem projektet. Dette er gennemført af den faglige projektleder Bent Hindrup
Andersen. Denne dokumentation vil danne grundlag for anbefalinger om økonomi og produktionsstyring der
kan videregives til nye producenter og nye demonstrationsgårde.
• Der har været afhold et offentligt møde i … Der var stor deltagelse, 80 hovedsageligt bønder, som fik forelagt konceptet ”Velfærdsdelikatesser®”.
Der er 6 nye producenter der har søgt om at blive leverandør af ”Velfærdsdelikatesser®” i 2016. De er alle
aflagt et besøg og 5 er blevet godkendt som leverandører. Hertil kommer Hallegård som udover at være
besøgs og demonstrationsgård også er leverandør. Leverandørerne er optaget på hjemmesiden Velfærdsdelikatesser.dk
Projektets resultater/leverencer:
- Nyt produkt
- Nyt koncept
- Bedre almen dyrevelfærd
Uddybning resultater/leverencer
Der er 6 nye producenter der har søgt om at blive leverandør af ”Velfærdsdelikatesser®” i 2016.De er besøgt af den faglige projektleder og 5 er blevet godkendt som leverandører. Hertil kommer Hallegård som
udover at være slagtehus og spisested også er leverandør. Hallegård er desuden tilknyttet konceptet som
besøgs og demonstrationsgård Leverandørerne er optaget på hjemmesiden www.Velfærdsdelikatesser.dk
Projektets væsentligste leverance er således at få tilknyttet nye leverandører til konceptet. Dette er lykkedes jævnfør ansøgningens mål om 5-6 nye bedrifter i 2016.
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Brugerrettede effekter:
- Bedre dyrevelfærd
- Bedre adgang til nære markeder
Uddybning brugerrettede effekter
Konceptet bygger på optimal dyrevelfærd med fokus ¨på naturlighed og lokal afsætning direkte fra bonde til
kunde. Herunder ikke mindst muligheden for lokal slagtning på Hallegaard på Bornholm, hvilket spare dyrene for en stressende transport til Sjælland.
Samfundsrettede effekter:
- Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion
- Bedre mulighed for at udvikle nye arbejdspladser / ny produktion
- Bedre dyrevelfærd
Uddybning samfundsrettede effekter
Det har været et mål at fastholde arbejdspladser indenfor små slagtehuse i et yderområde som Bornholm.
Hallegaard er pt Bornholms eneste tilbageværende mindre slagtehus og med de nye faciliteter forventes et
øget antal slagtninger. Det vil give bedre dyrevelfærd at dyrene ikke skal transporteres (sejles) til Sjælland.
Dertil kommer et fokus på høj naturlighed i konceptet der går længere end selv de økologiske husdyrregler.
165-251 Svineafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Svineafgiftsfonden.
252-281 Mælkeafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Mælkeafgiftsfonden.
282-292 Pelsdyrsafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Pelsdyrafgiftsfonden.
293-318 Kvægafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Kvægafgiftsfonden.
319-356 Fjerkræafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Fjerkræafgiftsfonden.
357-362 Frøafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Frøafgiftsfonden.
363-370 Kartoffelafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Kartoffelafgiftsfonden.
371-377 Sukkerroeafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Sukkerroeafgiftsfonden.
378-386 Fåreafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Sukkerroeafgiftsfonden.
Der henvises til produktionsafgiftsfondenes regnskaber for en beskrivelse af midlernes anvendelse. Tilskudsmodtagerne hos produktionsafgiftsfonden fremgår af Promilleafgiftsfondens regnskab. I produktionsafgiftsfondens regnskab kan tilskudsmodtagere og projekttitler genfindes.
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