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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 er udpeget 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 bevilling i henhold til finansloven, jf. § 24.24.51. 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 2017
Fondens basisbudget for 2017 blev godkendt af fondens bestyrelse i september 2016. Bestyrelsen budgetterede med indtægter på 234.729 t.kr., herunder en overførsel fra forrige år på 1.999 t.kr. og bevilgede tilskud
til gennemførelse af projekter for i alt 233.506 t.kr. Der blev budgetteret med en overførsel til 2018 på 523
t.kr. svarende til 0,22 pct. af de samlede udgifter i 2017. På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der
udarbejdet et basisbudget for 2017, som blev godkendt af NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugsstyrelsen) i
december 2016.
Planlagte aktiviteter under en række 2016-projekter blev ikke afviklet, og de bevilgede tilskud blev dermed
ikke udnyttet fuldt ud. Fonden godkendte 19 projektforlængelser på i alt 6.313 t.kr. kr. med henblik på gennemførelsen af de planlagte aktiviteter i 2017.
Fonden slog i januar 2017 en konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces”
op med ansøgningsfrist primo marts. Baggrunden var, at Miljø- og fødevareministeriet primo januar 2017
havde offentliggjort, at ministeriet havde afsat 20 mio. kr. i 2017 til en ny konsulentordning, som skulle understøtte landmændenes miljøindsats. Promilleafgiftsfonden havde fået til opgave at etablere og forvalte ordningen.
På baggrund heraf blev der udarbejdet et ændringsbudget, hvor det bevilgede tilskud under særpuljen Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces” blev indarbejdet. De godkendte
projektforlængelser blev desuden indarbejdet i ændringsbudgettet.
I ændringsbudgettet blev overførslen fra 2016 ajourført til 22.818 t.kr., jf. regnskabet for 2016, hvorved de
samlede indtægter steg til 275.417 t.kr. De bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter steg til 259.818
t.kr. I ændringsbudgettet steg den budgetterede overførsel til 14.121 t.kr. svarende til 5,40 pct. af de samlede
udgifter i 2017. Ændringsbudgettet blev godkendt af Landbrugsstyrelsen i februar 2018.
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Årsregnskabet for 2017
Promilleafgiftsfondens regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017 er udarbejdet efter reglerne i
administrationsbekendtgørelsen, jf. nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Regnskabet viser en overførsel af ordinære promillemidler fra Miljø- og Fødevareministeriet på i alt 232.800
t.kr. Hertil kommer en overførsel fra 2016 på 22.818 t.kr. samt andre indtægter på 20.072 t.kr. Derudover har
der været negative renteindtægter på 173 t.kr. Fondens samlede indtægter udgør i alt 275.517 t.kr.
Andre indtægter består af navnlig af særbevillingen til Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces” på i alt 20.000 t.kr. Der henvises til noterne til fondens indtægter og udgifter i
2017, jf. note 3, hvor de særlige indtægter er specificeret.
Der har været færre udgifter til tilskudsmodtagere på i alt 28.520 t.kr. i forhold til budgetteret, idet flere af tilskudsmodtagerne, herunder produktionsafgiftsfondene, ikke fuldt ud har anvendt de bevilgede tilskud.
• Den ordinære pulje: 17.593 t.kr., heraf vedrører 3.488 t.kr. produktionsafgiftsfondene
• Særpuljen Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces”: 10.927 t.kr.
Regnskabet viser, at fondens samlede tilskud udgør 231.298 t.kr.
Udgifterne til fondsadministration udgør i alt 2.171 t.kr. og omfatter bestyrelseshonorar til formanden, befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, udgifter til kontrol med midlernes korrekte anvendelse herunder
udgifter til revisor, advokat samt gennemførelse af effektvurderinger af støttede projekter.
Fondens samlede udgifter udgjorde 233.524 t.kr., hvilket giver en overførsel på 41.993 t.kr. til 2018 svarende
til 17,98 pct. af de samlede udgifter i 2017, mod budgetteret 14.121 t.kr. svarende til 5,4 pct. af udgifterne.
Stigningen skyldes et mindreforbrug på projekter i 2017 på i alt 28.465 t.kr., heraf 9.869 t.kr. på projekter under fondens ordinære pulje, 10.928 t.kr. på projektet under særpuljen for konsulentordningen ”Oplandsprocessen” samt et mindre forbrug på 7.668 t.kr. grundet forsinkelser i projektafviklinger. Som følge af sidstnævnte har fonden imødekommet 23 projektforlængelser, svarende til 7.668 t.kr. med henblik på, at planlagte 2017-projektaktiviteter gennemføres i 2018.
I det samlede overførte beløb på 41.993 t.kr. indgår desuden de 14.121 t.kr. jf. overførslen i ændringsbudgettet og som indgik i bevillingsrammen ved budgetlægningen for 2018.
De samlede udisponerede ordinære midler, som indgår i overførslen til 2018, udgør således 9.276 t.kr. svarende til 4,17 pct. af de samlede udgifter under fondens ordinære pulje i 2017. De udisponerede midler vil
indgå i bevillingsrammen for 2019-budgettet.
Fondens ordinære pulje
For 2017 er der bevilget tilskud til i alt 26 tilskudsmodtagere, heraf otte produktionsafgiftsfonde.
Landbrug & Fødevarer, SEGES
SEGES’ samlede tilskud udgør 88.512 t.kr. fordelt på 95 projekter. I forhold til den samlede bevilling på er
der tale om et mindre forbrug på 13.054 t.kr. 19 projekter er blevet projektforlænget til 2018 med et samlet
beløb på 7.022 t.kr.
Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforenings samlede tilskud udgør 12.701 t.kr. fordelt på 12 projekter. I forhold til de samlede
bevilgede tilskud er der et mindre forbrug på 774 t.kr. Fire projekter er blevet projektforlænget til 2018 med et
samlet beløb på 646 t.kr.
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarers samlede tilskud udgør i alt 7.906 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til den samlede
bevilling er der et mindre forbrug på 94 t.kr.
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Københavns Madhus
Københavns Madhus tilskud udgør i alt 2.461 t.kr. til to projekter, svarende til de bevilgede tilskud.
Forbrugerrådet TÆNK
Forbrugerrådets tilskud udgør 1.965 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
LandboUngdom
LandboUngdoms tilskud udgør 820 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud
Danmarks Jægerforbund
Jægerforbundets tilskud udgør 768 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 93
t.kr.
FødevareBanken
FødevareBankens tilskud udgør 750 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Foreningen MAD
Foreningens tilskud udgør 691 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Teknologisk Institut
Instituttets tilskud udgør 542 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 43 t.kr.
Danmarks Biavlerforening
Danmark Biavlerforenings tilskud udgør i alt 430 t.kr. til to projekter, svarende til det bevilgede tilskud.
Aarhus Universitet
Universitets tilskud udgør i alt 424 t.kr. et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Københavns Universitet
Universitets tilskud udgør i alt 305 t.kr. fordelt på to projekter, svarende til det bevilgede tilskud.
Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Foreningens tilskud udgør i alt 276 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Hallegård Slagtehus
Tilskuddet udgør 256 kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Jordbrugsfondens tilskud udgør 161 t.kr. til et projekt svarende til det bevilgede tilskud.
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Udviklingscenterets tilskud udgør 54 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 46
t.kr.
Produktionsafgiftsfondene
I 2017 udgør tilskuddet til produktionsafgiftsfondene i alt 103.204 t.kr., svarende til 46 pct. af Promilleafgiftsfondens samlede tilskud. Set i forhold til de samlede bevillinger til afgiftsfondene på i alt 106.692 t.kr. er der
tale om et mindre forbrug på 3.488 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.
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Fondens særpulje om Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces”
Miljø- og fødevareministeren afsatte for 2017 og 2018 2 x 20 mio. kr. til en landsdækkende konsulentordning, som skal hjælpe landmænd i gang med at etablere kollektive miljøvirkemidler "Oplandsproces".
Landbrug & Fødevarer, SEGES
SEGES’ tilskud udgør 9.072 t.kr. til et projekt. I forhold til bevillingen er der et mindre forbrug på 10.927 t.kr.
Baggrunden for det mindre forbrug skyldes navnlig, at Promilleafgiftsfonden forud for afgivelse af tilsagn
brugte tid på at afklare en række forhold herunder momsforhold. Fonden kunne således først i maj 2017 give
tilsagn til SEGES.
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 administrationsbekendtgørelsens § 23, jf. nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet blev seks
projekter udvalgt til effektvurdering for 2017.
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 baggrund af ovenstående er der udarbejdet en effektvurderingsrapport, som fremlægges for bestyrelsen i
forlængelse af årsregnskabet, og som offentliggøres på Promilleafgiftsfondens hjemmeside.
Fondens egenkontrol
Fonden skal i henhold til § 24 i administrationsbekendelsen nr. 1703 af 16. december 2016 sørge for at der
udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige
regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Gældende
vejledning er Moderniseringsstyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning af marts 2016.
Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. I henhold til administrationsbekendtgørelsen er
resultatet af den udførte egenkontrol blevet opsummeret i en rapport for kalenderåret 2017. Den revisorattesterede rapport skal i henhold til § 25, stk. 5 indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. I
ledelsesberetningen til årsregnskabet skal der redegøres for resultatet af den udførte egenkontrol.
Det er i fondens egenkontrolrapport 2017 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2017 har levet op til de
forvaltningsretlige regler og principper som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og øvrig lovgivning.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for landbrug
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Promilleafgiftsfonden for landbrug for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af fonden 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Fonden for økologisk landbrug, har i overensstemmelse med fondens vejledning medtaget de af fonden godkendte budgettal som sammenligningstal i tilskudsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for 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 fondens 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 fonden,
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, samt standarderne for offentlig revision, 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.
9

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 fondens 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 fondens 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 fonden 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 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdets regler.
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 1703 af 16. december
2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om
administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Årsregnskabet er opstillet i Landbrugsstyrelsen 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. 1703 af 16. december 2016 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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Ændring
A => B 100*(BA)/Ai %

Ændringsbudget
2017 ( Ej
revideret)

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Note

A

B

C

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

22.818
232.800
19.949
-150
275.417

22.818
232.800
20.072
-173
275.517

8,3
84,5
7,3
-0,1
100,0

0,0
0,0
0,6
15,3
0,0

36.446
116.245
332
59.368
3.033
11.480
5.539
531
2.909
0

35.678
108.654
331
45.663
2.865
10.807
5.538
436
2.660
0

15,4
47,0
0,1
19,7
1,2
4,7
2,4
0,2
1,1
-

-2,1
-6,5
-0,3
-23,1
-5,5
-5,9
0,0
-17,9
-8,6
-

23.935
259.818

18.721
231.353

8,1
100,0

-21,8
-11,0

100
900
390
0
88
0
1.478

97
1.327
651
0
96
0
2.171

4,5
61,1
30,0
4,4
100

-3,0
47,4
66,9
9,1
46,9

261.296

233.524

-10,6

14.121

41.993

197,4

5,40

17,98

Beløb i 1000 kr.

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 EUprogrammer
II. Udgifter til formål i alt
5 Fondsadministration
Revision
Advokatbistand / juridisk bistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
6 Bestyrelseshonorar / befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
III. Administration i alt

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

D
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Beløb i 1000 kr.

Note

Ændringsbudget
2017 ( Ej
revideret)

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B 100*(BA)/Ai %
D

Supplerende oplysninger:

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

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Økologisk Landsforening
Landbrug & Fødevarer
Københavns Madhus
Forbrugerrådet TÆNK
LandboUngdom
Danmarks Jægerforbund
FødevareBanken
Foreningen MAD
Teknologisk Institut
Danmarks Biavlerforening
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Hallegaard
Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Svineafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden
Pelsdyrafgiftsfonden
Kvægafgiftsfonden
Fjerkræafgiftsfonden
Frøafgiftsfonden
Kartoffelafgiftsfonden
Sukkerroeafgiftsfonden

121.565
13.475
8.000
2.461
1.965
821
861
750
691
585
430
424
305
276
256
161
100
52.960
23.254
14.362
6.842
5.820
1.880
1.034
540

97.584
12.701
7.906
2.461
1.965
820
768
750
691
542
430
424
305
276
256
161
54
51.422
22.052
14.362
6.534
5.559
1.866
937
527

42,2
5,5
3,4
1,1
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
22,2
9,5
6,2
2,8
2,4
0,8
0,4
0,2

-19,7
-5,7
-1,2
0,0
0,0
-0,1
-10,8
0,0
0,0
-7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-46,0
-2,9
-5,2
0,0
-4,5
-4,5
-0,7
-9,4
-2,4

V. I alt

259.818

231.353

100

-11,0
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Balance pr. 31. december 2017

Aktiver i alt

45.999

Bankbeholdning
Fåreafgiftsfonden

28.939
107

Tilskud retur i alt:
Danmarks Jægerforbund, ej anvendt i 2017
Fjerkræafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Fjerkræafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Frøafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Kartoffelafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Kvægafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Kvægafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Landboungdom, ej anendt 2017
Landbrug & Fødevarer, SEGES, ej anvendt i 2017
Landbrug og Fødevarer, ej anvendt i 2017
Mælkeafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Sukkerroeafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Svineafgiftsfonden, ej anvendt i 2016
Svineafgiftsfonden, ej anvendt i 2017
Teknologisk Institut, ej anvendt i 2017
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2017

16.953
93
9
261
14
97
65
308
1
13.059
94
1.202
13
36
1.538
43
120

Passiver i alt

45.999

Skyldige omkostninger:
Hallegaard
Jordbrugsfonden SamSøkologisk
Landbrug & Fødevarer, SEGES for meget tilbagebetalt
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Økologisk Landsforening, for meget tilbagebetalt
Landbrug & Fødevarer, Effektvurdering
Advokat
Rejseudgifter
Revision
Revisionsforespørgsel
Fondskapital:
Overførsel til næste år

51
32
3.047
54
453
189
57
8
114
1

41.993
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Noter
Seneste indsendte budget er det godkendte ændringsbudget 2017.
Note 1. Det overførte beløb på 22.818 t.kr. er i overensstemmelse med fondens regnskab for 2016.
Note 2. Der er indtægter på 232,8 mio. kr. i ordinære promillemidler, jf. Finansloven 2017. Midlerne overføres fra
Landbrugstyrelsen.
Note 3. Der er indtægter på i alt 20.072 t.kr. jf. nedenstående beskrivelse
Der er en overførsel på 20 mio. kr. fra Landbrugsstyrelsen. Miljø- og fødevareministeren har afsat midlerne til en
landsdækkende konsulentordning, som skal hjælpe landmænd i gang med at etablere kollektive miljøvirkemidler
"Oplandsproces". Der er afsat 40 mio. kr. til indsatsen med 20 mio. kr. årligt i hhv. 2017 og 2018.
Der er en indtægt på 107 t.kr. fra Fåreafgiftsfonden. Der er tale om overskyende midler i forbindelse med lukningen af
fonden. Med henblik på anvendelse af midlerne til udvikling af fåresektoren har Promilleafgiftsfonden i september
2017 gennemført en særlig ansøgningsrunde for tilskudsåret 2018. Midlerne fra Fåreafgiftsfonden er således
indtægtsført i 2017 og indgår i overførlsen til tilskudsåret 2018, hvor bevilget fåreprojekt gennemføres.
Tilbagebetaling fra SEGES vedrørende projekter, som er samfinansieret af Landbrugsstyrelsens
Erhvervsudviklingsordning under det danske landdistriktsprogram. Landbrugsstyrelsen har afgjort, at SEGES i fem
projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede, hvorfor tilskuddet 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
35 t.kr.
SEGES og Svineafgiftsfonden tilbagebetalte i 2016 tilskud til Promilleafgiftsfonden. Det skete på baggrund af, at
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde afgjort, at SEGES i nogle projekter under Erhvervsudviklingsordningen havde
udgifter, som ikke var tilskudsberettigede, hvorfor styrelsen reducerede tilskuddet. Da projekterne blev samfinansieret
med midler fra hhv. Promilleafgiftsfonden og fra Svineafgiftsfonden, skete der tilsvarende en reduktion af fondens
midler. SEGES klagede over nogle af afgørelserne. Styrelsen har i juli 2017 behandlet klagerne og truffet nye
afgørelse i tre sager, hvilket resulterede i, at tidligere ikke-godkendte udgifter blev godkendt. Styrelsens udbetalte
tilskud blev dermed større. På den baggrund har SEGES anmodet om at få tilbagebetalt de beløb, som i 2016 blev
tilbagebetalt til fondene. Derved bliver de endelige godkendte projektudgifter finansieret med 50 pct. fra
Erhvervsudviklingsordningen og 50 pct. med fondsmidler. Ét projekt er finansieret direkte af Promilleafgiftsfonden. To
projekter er finansieret via Promilleafgiftsfondens tilskud til Svineafgiftsfonden. Promilleafgiftsfonden har således
tilbagebetalt 60,4 t.kr. til SEGES og 121,2 t.kr. til Svineafgiftsfonden, som tilsvarende har tilbagebetalt midlerne til
SEGES.
Svineafgiftsfonden, Fjerkræafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden imødekom en række projektforlængelser af 2016projekter. For disse projekter beholdt afgiftsfondene tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden med henblik på at
gennemføre de planlagte aktiviteter i 2017. Midlerne blev dog ikke anvendt fuldt ud i 2017. En forholdsmæssig andel
af de ikke-forbrugte midler, er derfor tilbagebetalt til Promilleafgiftsfonden. Det drejer sig om 36 t.kr. fra
Svineafgiftsfonden, 9 t.kr. fra Fjerkræafgiftsfonden og 65 t.kr. fra Kvægafgiftsfonden. Det tilbagebetalte beløb er
medtaget som anden indtægt, da pengene vedrører et 2016-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 varetages og finansieres af Landbrug & Fødevarer.
Omkostningerne beløb sig i 2017 til 2.076 t.kr., som finansieres af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til generel
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.
Note 6. Udgifterne til bestyrelseshonorar / befordringsgodtgørelse er et honorar på 75 t.kr. til formanden og
befordringsgodtgørelse på 21 t.kr. til bestyrelsesmedlemmer.
Note 7. Overførslen til næste år udgør 41.993 t.kr. heraf 9.376 t.kr. i udisponerede ordinære promillemidler, som vil
indgå i bevillingsrammen for 2019 ved ansøgningsrunden som afvikles i august / september 2018.
Overført beløb til 2018
- Heraf mindre forbrug 2017 / afgiftsfonde
- Heraf mindre forbrug 2017 / øvrige tilskudsmodtagere
- heraf 2017-projektforlængelser
- heraf mindre forbrug 2017 - oplandskonsulentordningen
Overførte midler som indgik i budgetlægning 2018
Udisponerede overførte ordinære midler

41.993
3.433
25.032
-7.668
-10.928
14.121
9.276
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
Promilleafgiftsfonden har for 2017 bevilget tilskud til projekter under to puljer:
1. Fondens ordinære midler
2. Fondens særpulje om Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces”
I tabel 1 og 2 vises anvendelsen af midlerne fordelt på landbrugsstøttelovens hovedformål.

1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudg
et 2017 ( Ej
Regnskab 2017
revideret)
A

B

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %

Relativ
fordeling
af B i %
C

D

Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
Tilskud til formål i alt

36.446
116.245
332
39.369
3.033
11.480
5.539
531
2.909
0

35.678
108.654
331
36.591
2.865
10.807
5.538
436
2.660
0

16
49
0
16
1
5
2
0
1
-

-2
-7
0
-7
-6
-6
0
-18
-9
-

23.935
239.819

18.721
222.281

8
100

-22
-7

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
1 Landbrug & Fødevarer, SEGES
2 Økologisk Landsforening
3 Landbrug & Fødevarer
4 Københavns Madhus
5 Forbrugerrådet TÆNK
6 LandboUngdom
7 Danmarks Jægerforbund
8 FødevareBanken
9 Foreningen MAD
10 Teknologisk Institut
11 Danmarks Biavlerforening
12 Aarhus Universitet
13 Københavns Universitet
14 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
15 Hallegaard
16 Jordbrugsfonden SamsØkologisk
17 Udviklingscenter for Husdyr på Friland
18 Svineafgiftsfonden
19 Mælkeafgiftsfonden
20 Pelsdyrafgiftsfonden
21 Kvægafgiftsfonden
22 Fjerkræafgiftsfonden
23 Frøafgiftsfonden
24 Kartoffelafgiftsfonden
25 Sukkerroeafgiftsfonden
I alt

101.566
13.475
8.000
2.461
1.965
821
861
750
691
585
430
424
305
276
256
161
100
52.960
23.254
14.362
6.842
5.820
1.880
1.034
540
239.819

88.512
12.701
7.906
2.461
1.965
820
768
750
691
542
430
424
305
276
256
161
54
51.422
22.052
14.362
6.534
5.559
1.866
937
527
222.281

39,8
5,7
3,6
1,1
0,9
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
23,1
9,9
6,5
2,9
2,5
0,8
0,4
0,2
100

-13
-6
-1
0
0
0
-11
0
0
-7
0
0
0
0
0
0
-46
-3
-5
0
-5
-4
-1
-9
-2
-7
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2. Fondens særpulje om Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler

Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudg
et 2017 ( Ej
Regnskab 2017
revideret)
A

B

Relativ
fordeling
af B i %
C

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
Tilskud til formål i alt

0
0
0
19.999
0
0
0
0
0
0

0
0
0
9.072
0
0
0
0
0
0

100
-

-55
-

0
19.999

0
9.072

100

-55

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
1 Landbrug & Fødevarer, SEGES
I alt

19.999
19.999

9.072
9.072

100
100

-55
-55
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1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1.000 kr.

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
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
29
30
31
32
33

Forskning og forsøg
Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet
(ProKorn)
Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af
fremtidens planteavl
Operationelle og strategiske økonomiske værktøjer, som giver
effekt på den enkelte bedrift
Kortlægning og formidling af økonomiske og finansielle
potentialer og risici i landbruget
Digitale relationer og datadreven informationsformidling
Det biobaserede samfund
Hvor skal væksten komme fra i landbruget?
Hæv udbyttet i vinterraps
Etablering af fundamentet for anvendelse af Big Data i
landbruget
Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer i
landbruget
Virkemidler og målrettet indsats
Kompetenceudvikling af nytilkomne og udenlandske
medarbejdere
Budgettering og benchmarking, der giver landmanden grundlag
for proaktiv ledelse
Undersøgelse af effekter af miljøvirkemidler
Kvægbrugets Testplatform - til udvikling af en effektiv og
moderne kvægproduktion
Billigere mælkeproduktion og lavere miljøbelastning med
beskyttede aminosyrer
Test af fuldfoderblandere
2030-kvægstalden – den klima-, miljø- og dyrevelfærdsoptimale
kvægstald
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Tjek økonomien - styrk bundlinjen
Sådan skaber digitalisering af markens udbytte værdi for
landmanden!
BIO-VALUE - bioraffinering
Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og
tekstur
Acceptable niveauer for kvælstofoverskud og/eller grønne
marker
Træk mere viden ud af Landsforsøgene
Kryds, test og vind - Udvikling
SOBcows – Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål
og avlsplaner for malkekvægholdet
Højere klimaeffektivitet i dansk mælke- og kødproduktion
Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
Videnskabelig demonstration og formidling om økologisk
produktion
NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

101.566

88.512

5.000

4.106

5.000
4.895

3.670
3.909

§4

4.692

4.653

§4

2.650
2.481
2.000
2.000
1.800

2.226
2.061
2.000
1.943
1.800

§4
§4
§4
§4
§4

1.800

860

§4

1.750
1.500

1.584
1.437

§4
§4

1.400

1.400

§4

0
1.250

1.250
1.199

§4
§4

1.000

817

§4

1.000
750

868
750

§4
§4

740
625
600

248
387
600

§4
§4
§4

515
500

515
491

§4
§4

500

357

§4

400
350
314

400
350
314

§4
§4
§4

300
300
236
235

184
272
219
235

§4
§4
§4
§4

225
198

186
198

§4
§4

§4
§4
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1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1.000 kr.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra
randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
TReNDS – Nitrats transportveje
Udvikling og implementering af virkemidler - landbrug og
vandmiljø
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets)
OrganoFinery - Økologisk vækst med bioraffineret økologisk
proteinfoder, gødning og energi
Screening af værbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
Levedygtige økologiske kalve
Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske
hestebønnesorter (FABARES)
Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af
næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
INNO+ Future Cropping
Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
(pECOSYSTEM)
Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige
kløversorter (KløKo)
NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
BioChain – Biogas værdikæder
Forskning og forsøg i alt
Rådgivning
Generering og formidling af ny markbrugsviden
Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi for
landmanden
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter –
videnoverførsel
Ejerskifte 2020
Naturen i landbruget
PattegriseLIV
Målrettet regulering - konsekvenser og succesfuld udrulning
Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og
strategisk tilpasning
Bedriftsoptimering på et solidt juridisk grundlag
For en sikkerheds skyld
Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af
landbrugets internationale konkurrenceevne
Mod et vidensbaseret landbrugsbyggeri
Afvanding, klimatilpasning og fremtidens vandløbsregulering
Vidensformidling, der giver effekt hos den økologiske landmand
Implementering af ny miljøregulering på svinebrug
Virksomhedsledelse i landbruget – det skal du kunne!
Specialrådgivning og kompetenceudvikling i svinefodring
Landmænd udvikler landmænd
Optimering af klimaindsatsen i markbruget
Forundersøgelse til regnskabsanalyse af
slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GødP)
Rådgivning i alt

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

198

93

§4

176
174

88
145

§4
§4

163
161

163
9

§4
§4

152
150
146

152
150
68

§4
§4
§4

136

107

§4

122
118

122
118

§4
§4

118

118

§4

86
21
48.927

71
21
42.914

§4
§4

3.500
3.350
2.825

3.474
3.350
2.687

§2
§2
§2

2.114

2.114

§2

1.900
1.600
1.500
1.500
1.496

1.900
1.410
1.368
1.325
1.332

§2
§2
§2
§2
§2

1.350
1.300
1.200

1.350
1.300
492

§2
§2
§2

1.000
1.000
800
800
600
520
500
500
262

1.000
917
724
726
530
520
345
488
224

§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2

47
45
29.709

28
45
27.649

§2
§2
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Beløb i 1.000 kr.

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter udvikling
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Optimering af gødningsstrategier med handels- og
husdyrgødning
Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Optimering af planteværnsindsatsen
Undersøgelse af effekter af miljøvirkemidler
Sundere jord – nu og om 20 år
Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Viden og formidling til økologiske landmænd
Økonomi-, ressource- og risikostyring
Optimering af vanding og afvanding
Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde
markedsvilkår
Styrkelse af den økologiske bundlinje
Bæredygtig jordbrug gennem præcisionsdyrkning / Innovationer
för hållbar växtodling
Fosforbehov og tilpasning til ny fosforregulering
Bedre udnyttelse af potentialet i majsensilage
Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for
Sustainable Ecosystems)
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og
tilskudsfoder
Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af
recipienters
Økologisk vinterraps - landmandens vej til stabile og høje
udbytter
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Økologisk vidensindsamling og formidling
Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

3.312

2.760

LDP

2.075

1.884

2.000

2.000

LDP
LDP

1.800
1.650
1.250
1.100
900
850
830
685
685
650
600

1.169
1.650
0
753
726
850
830
580
576
476
248

560
550

513
446

LDP
LDP
LDP
LDP
LDP
LDP
LDP
LDP
LDP
LDP

400

LDP
InterReg,
Skagerak
485
LDP
374
LDP
InterReg Nordsø
319

622

226

LDP

304
268

239
197

LDP
LDP

250

237

LDP

250
189
150
22.930

99
188
124
17.949

LDP
LDP
LDP

500
500
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Beløb i 1.000 kr.

Økologisk Landsforening i alt

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

13.475

12.701

3.900

3.900

§6

2.500
6.400

2.500
6.400

§6

4.400
500
500
350
144
22

3.973
500
446
341
118
19

§2
§2
§2
§2
§2
§2

5.916

5.397

600
300

513
172

900

685

153
106

125
94

259

219

8.000

7.906

7.400
600
8.000

7.306
600
7.906

2.461

2.461

1.677
784
2.461

1.677
784
2.461

Forbrugerrådet TÆNK i alt

1.965

1.965

Afsætningsfremme
112 Tæm dine indkøb
Afsætningsfremme i alt

1.965
1.965

1.965
1.965

96
97

98
99
100
101
102
103

Afsætningsfremme
Fastholdelse af økologisk momentum i detail
Forbrugertillid og markedsvækst via formidling og udvikling af
økologisk praksis
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning
Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte
Den optimale platform for unge økologer
Næringsstofforsyning for fremtidens økologi
Helt i mål som økologisk landmand
Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger
Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion
(pEcosystem) - Demonstration
Rådgivning i alt

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
104 Demonstration af nye økologiske løsninger
105 Kompost – en central del af indfasning af alternativer til
konventionel husdyrgødning
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt
Forskning og forsøg
106 Økologisk sortsudvikling - Økosort
107 Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteavl
(MultiPlant)
Forskning og forsøg i alt

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme
108 Udvikling af markedsområder uden for EU
109 Udvikling af markedsområder inden for EU
Afsætningsfremme i alt

Københavns Madhus i alt
Afsætningsfremme
110 Jordforbindelse på Bornholms Madlejrskole
111 Børnenes Foodtruck på Københavns nye madmarked
Afsætningsfremme i alt

LDP
LDP

§4
§4

§8
§7

§6
§6

§6
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Beløb i 1.000 kr.

Landboungdom i alt
Uddannelse
113 Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Uddannelse i alt

Danmarks Jægerforbund i alt
Uddannelse
114 Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer
Uddannelse i alt

Fødevarebanken
Afsætningsfremme
115 Fra madspild til merværdi i fødevarekæden
Afsætningsfremme i alt

Foreningen MAD i alt
Rådgivning
116 Kompetenceløft til lokale fødevareproducenter
Rådgivning i alt

Teknologisk Institut i alt
Forskning og forsøg
117 Smagen af godt oksekød
Forskning og forsøg i alt

Danmarks Biavlerforening i alt
Forskning og forsøg
118 Produktion af sortshonninger
119 Udvikling og kvalitet i biprodukter
Forskning og forsøg i alt

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
120 Værktøj til planlægning af græsukrudtsbekæmpelse (DK-RIM)
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

821

820

821
821

820
820

861

768

861
861

768
768

750

750

750
750

750
750

691

691

691
691

691
691

585

542

585
585

542
542

430

430

250
180
430

250
180
430

424

424

424
424

424
424

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§2

§2

Ej statsstøtte

§2 + §3

§4

§4
§4

§4
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Beløb i 1.000 kr.

Københavns Universitet i alt

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

305

305

176
129
305

176
129
305

276

276

276
276

276
276

256

256

256
256

256
256

Jordbrugsfonden SamsØkologisk i alt

161

161

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

161
161

161
161

100

54

100
100

54
54

Forskning og forsøg
121 Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i
122 Analyse af årsager til faldende N-indhold i kerne
Forskning og forsøg i alt

Foreningen Biodynamisk Jordbrug i alt
Rådgivning
123 Bedre frugtbarhed med nye biodynamiske metoder
Rådgivning i alt

Hallegaard i alt
Forskning og forsøg
124 Udvikling og test af nyt slagtekoncept og slagtehus på Bornholm
Rådgivning i alt

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt
Dyrevelfærd
126 Udbredelse af ”Velfærdsdelikatesser” på Bornholm
Dyrevelfærd i alt

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§4
§4

§2

§4

§2

DMG
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Svineafgiftsfonden i alt

52.960

51.422

DMRI i alt

19.332

19.323

2.500
1.910
1.167
1.157
955
881
800
767
761
683
666
558
505
500
500
497
433
415
400
400
333
312
300
283
273
267
250
242
167
140
59
16
19.097

2.500
1.910
1.167
1.157
955
881
800
767
761
683
666
558
505
500
500
497
433
415
400
398
333
312
300
283
273
260
250
242
167
140
59
16
19.088

235
235

235
235

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Forskning og forsøg
Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning
Agil produktion gennem robotteknologi
Hygiejniske produktionsforhold
Teknologi til bearbejdning af sidestrømsprodukter
Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Sortering og anvendelse af hangrise
Håndtering af fremmedlegemer
Fremtidens slagteri
Udvikling af produktions-IT-løsninger
Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Just in time-optøning af frosne produkter på eksportmarkedet
Samtidig måling af skatol og androstenon
Semiforædlede produkter
Varmedrab af Listeria i heterogene produkter
Måleteknologi til slagterierne
Optimal håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning
Vision til kødkontrol på svineslagterierne
Mere animalsk protein til flere
Upcycling af sidestrømsprodukter
Nye metoder til fremstilling af skærende værktøjer
Sikkerhedsmodel til saltede og tørrede produkter
Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
Røg for bedre sikkerhed af kødprodukter
Processtyring for konstant holdbarhed
Vækst af Yersinia enterocolitica i saltede kødprodukter
Nye mikrobiologiske metoder
Dokumentationskrav til fødevarekvalitet, kemi og sensorik
Effektivisering og nytænkning af rengøring
Ny miljøteknologi i kødindustrien
Nye online-metoder indenfor måleteknik
Mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt
Sikker, ny opvarmning i forædlingsindustrien
Forskning og forsøg i alt

Uddannelse
159 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

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier i alt
Afsætningsfremme
Afsætningsfremme af svinekød - Japan
Afsætningsfremme af svinekød - Danmark
Svinekød - mad, måltider og ernæring
Statistisk og prognoser
Markedsdata og bearbejdning
Markedskommunikation for kød og gris - elektroniske og trykte
medier
166 Afsætningsfremme af svinekød - Kina (DK)
167 Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Afsætningsfremme i alt

160
161
162
163
164
165

Sygdomsforebyggelse
168 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
169 Salmonellahandlingsplan for svin, zoonoser og resistens
170 Risikovurdering - fødevaresikkerhed og smitsomme
husdyrsygdomme
171 Veterinært beredskab
172 Kontrol og HACCP Branchekoder
Sygdomsforebyggelse i alt
Uddannelse
173 Styrket forskning, innovation og videregående uddannelser
Uddannelse i alt

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Forskning og forsøg
Optimering af klima, lugt og ammoniak
Staldsystemer og stier
Bedre foder
Indsats slagtesvin
Foderets effekt på miljø
GriseVOM
National forekomst af mavesår og årsager til disse hos søer
Forbedring af sundheden hos svin
Fordring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø, del 1
Forskning og forsøg i alt

Kontrol
183 DANISH produktstandard
Kontrol i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
184 Det rigtige antibiotika
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt
Sygdomsforebyggelse
185 Kødsaftsprøver - Salmonellahandlingsplan
Sygdomsforebyggelse i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

13.980

13.107

3.774
1.282
984
733
650

3.726
1.282
928
638
603

§8
§§6+7
§6
§6
§6

565
540
183
8.711

490
441
142
8.250

§§6+7
§8
§6

2.027
1.600

1.931
1.449

§2
§9

867
325
267
5.086

751
325
266
4.722

§2
§2
§2

183
183

135
135

14.253

13.868

2.801
1.875
1.334
1.417
1.110
1.000
888
512
115
11.052

2.738
1.875
1.329
1.417
1.110
966
888
512
115
10.950

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

1.734
1.734

1.608
1.608

Ej statsstøtte

33
33

20
20

1.434
1.434

1.290
1.290

Ej statsstøtte

§9
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København Universitet i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

1.769

1.687

325
304
271
182
66
1.148

244
304
271
182
65
1.066

§4
§4
§4
§4
§4

Sygdomsforebyggelse
191 Anvendelse og validering af Vetstat data ved rapportering af
antibiotikaforbrug i svinesektoren med særlig fokus på økologiske
besætninger
Sygdomsforebyggelse i alt

253
253

253
253

§2

Uddannelse
192 ”Professional Pig Practice”. Udvikling og produktion af spilbaseret
e-læringsprogram til træning og dokumentation af
landbrugsfaglige og veterinære kompetencer indenfor
Uddannelse i alt

368
368

368
368

§4

942

917

186
187
188
189
190

Forskning og forsøg
Diagnostik og konsekvens ved navlehævelser hos svin
Bekæmpelse af mavesår hos smågrise
Enzymatisk hydrolyse af hæmoglobin til nye protein ingredienser
Mindre og godt buttede polte (MGP)
Center for research in pig production and health - CPH Pig
Forskning og forsøg i alt

Landsforeningen af Danske Svineproducenter i alt
Afsætningsfremme
193 Ny markedsnotering for smågrisemarkedet
194 Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af
prisdannelsen
Afsætningsfremme i alt

343

319

Ej statsstøtte

267
610

267
586

§6

Produktudvikling
195 Letstalden
Produktudvikling i alt

332
332

331
331

§4

924

827

924
924

827
827

486

431

326
160
486

301
130
431

Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt
Kontrol
196 Kontrol med klassificering m.m. af svin/kvæg/får
Kontrol i alt

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
197 Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion (RASP)
198 Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF)
Forskning og forsøg i alt

Ej statsstøtte

§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Danske Slagtermestre i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

295

295

285
285

285
285

§2

10
10

10
10

§9

Herlev og Gentofte Hospital i alt

250

250

Forskning og forsøg
201 Sund Mor – Sundt Barn
Forskning og forsøg i alt

250
250

250
250

243

242

243
243

242
242

261

254

121
98
42
261

116
98
40
254

149

149

149
149

149
149

76

72

76
76

72
72

Afsætningsfremme
199 Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet
Afsætningsfremme i alt
Kontrol
200 Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til
salmonellaovervågning
Kontrol i alt

ZBC - Danmarks Slagteriskole i alt
Uddannelse
202 Rekruttering af lærlinge til svinekødsbranchen
Uddannelse i alt

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt
Forskning og forsøg
203 Hele haler uden halebid
204 Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø, del 2
205 Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften, del 1
Forskning og forsøg i alt

DTU i alt
Sygdomsforebyggelse
206 Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger
Sygdomsforebyggelse i alt

Økologisk landsforening i alt
Forskning og forsøg
207 Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften, del 2
Forskning og forsøg i alt

§4

Ej statsstøtte

§4
§4
§4

§4

§4
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Mælkeafgiftsfonden i alt
Mejeriforeningen i alt
208
209
210
211
212
213
214

Afsætningsfremme
Børn og Skolemælk
Dialog med nationale og internationale miljøer
Digital kommunikation og presse
Ernæringsindsats små- og førskolebørn
Dyrevelfærd
Bæredygtig produktion af mejeriprodukter
Målgruppeanalyse af 15-25 årige
Afsætningsfremme i alt

Aarhus Universitet i alt

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Forskning og forsøg
Udvikling af effektiv dataopsamling til kvægforskning
EVOP i store besætninger
Breeding high value milk
FT-IR spektre i mælk
Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer
Afgoldningsstrategier til højtydende køer
Fiberprojekt - sikring af bedre grovfoder
G x E mellem økologiske og konventionelle systemer
Forbedret funktionalitet af mejeriprodukter
Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimatryk
Haltbox
Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelse
Nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kasein
Individuelle kraftfoderstrategier
Forebyggelse af mælkefeber i økologiske besætninger
Identifikation og kontrol af recessive mutationer
Forbedrede genomiske avlsværdier - multigenomics
Mere mælk med varierende malkefrekvens
Foderfedt til økologiske køer
Mindre metanudslip med oregano i foderet
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

23.254

22.052

3.523

3.481

1.805
593
374
277
237
158
79
3.523

1.805
574
374
257
237
158
76
3.481

7.660

7.604

1.140
686
593
534
474
420
374
369
369
364
364
333
332
320
232
204
178
158
115
101
7.660

1.140
686
593
534
474
420
374
369
369
364
364
333
332
320
232
204
178
158
115
45
7.604

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§7
§6
§6
§6
§6
§6
§6

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

Københavns Universitet i alt
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Forskning og forsøg
Effektiv kontrol med smitsom mastitis
Løbesårs betydning for produktion og velfærd
Skræddersyede syrnede mejeriprodukter
Reduktion af ostefejl vha. biobeskyttende kulturer
Et nyt paradigme inden for osteproduktion
Calcium i valleprocesser
Betydning af saltlagens mikrobiologi for ostekvalitet
Udvikling af advarselsystem for bakteriofagproblemer
Øget udbytte af casein ved low-fat mejeriproduktion
Biosecure: Web-baseret smittebeskyttelsessystem
Bæredygtig anvendelse af procesvand
Et gran salt
Forskning og forsøg i alt

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
247
248
249
250
251

Forskning og forsøg
Fodringsbiologisk optimering
Bedre beslutninger via mælkens fedtsyresammensætning
Vejen til 6. laktation
Karakterisering af b-streptokok positive besætninger
Vægt på bedre fodereffektivitet
Forskning og forsøg i alt

Rådgivning
252 Foder og fødevaresikkerhed
253 Måling og forbedring af bæredygtig mælkeproduktion
Rådgivning i alt

Danmarks Tekniske Universitet i alt
254
255
256
257
258
259
260

Forskning og forsøg
Mikrofloraen i sand til kostalde
Kvægaborter genbesøgt
Mikroflora og komælkstolerence
Mikrobiologisk risikoklassificering af vand
Prædiktionsværktøj - fødevaresikkerhed
Modermælkserstatninger - infantbrain
Bæredygtig anvendelse af procesvand
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

4.264

3.538

1.177
508
445
368
340
283
259
237
215
206
149
77
4.264

1.177
466
0
368
340
283
259
0
215
204
149
77
3.538

3.158

2.846

1.367
534
514
257
91
2.763

1.294
534
314
242
91
2.475

§4
§4
§4
§4
§4

237
158
395

213
158
371

§3
§3

1.954

1.915

633
408
302
190
161
139
121
1.954

633
407
302
189
161
102
121
1.915

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

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

Bispebjerg Hospital i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

247

247

200
47
247

200
47
247

428

428

428
428

428
428

204

204

204
204

204
204

108

108

108
108

108
108

Økologisk Landsforening i alt

870

869

Afsætningsfremme
266 Økodag 2017
Afsætningsfremme i alt

633
633

633
633

§6

Rådgivning:
267 Dyrevelfærd i mælketanken
268 Helt i mål som økologiske landmænd
Rådgivning i alt

138
99
237

138
98
236

§2
§3

838

812

376
462
838

362
450
812

Forskning og forsøg
261 Indflydelse af kostens totale proteinindhold og akut træning
262 Paradigmeskift i kostbehandling af diabetes
Forskning og forsøg i alt

Herlev og Gentofte Hospital i alt
263

Forskning og forsøg:
Proteinrig mælk - træning af akut syge
Forskning og forsøg i alt

Aarhus Universitetshospital i alt
Forskning og forsøg:
264 Øget indtag af mejeriprodukter hos ældre reducerer knoglebrud
Forskning og forsøg i alt

Syddansk Universitet i alt
Forskning og forsøg
265 Forebyggelse af skrøbelighed hos ældre
Forskning og forsøg i alt

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme
269 Øget afsætning af mejeriprodukter
270 Åbent landbrug
Afsætningsfremme i alt

§4
§4

§4

§4

§4

§6
§6
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Beløb i 1.000 kr.

Pelsdyrafgiftsfonden i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

14.362

14.362

Kopenhaven Fur i alt

8.500

8.500

Sygdomsbekæmpelse
271 Plasmacytosediagnostik
Sygdomsbekæmpelse i alt

5.500
5.500

5.500
5.500

§9

Forskning og forsøg
272 Ernæring og ernæringsbehov hos mink
Forskning og forsøg i alt

3.000
3.000

3.000
3.000

§4

Københavns Universitet i alt

2.000

2.000

1.000

1.000

§4

600
400
2.000

600
400
2.000

§4
§4

Aarhus Universitet i alt

1.100

1.100

Forskning og forsøg
276 Minks behov for Vitaminer - B vitaminers betydning for minks
trivsel og sundhed
277 Inaktivering af Aleutian Mink disease Virus (Plasmacytose)
278 Mere tillidsfulde mink i praksis
Forskning og forsøg i alt

600
200
300
1.100

600
200
300
1.100

DTU i alt

2.762

2.762

1.262
1.000

1.262
1.000

§4
§4

500
2.762

500
2.762

§4

Forskning og forsøg
273 Fodringsstrategi og næringsbehov hos minkhvalpe
274 Patologisk og mikrobiologiske undersøgelser af infektionssygdomme hos mink
275 Erhvervs PhD projekt vedrørende diarre i diegivningsperioden
Forskning og forsøg i alt

Forskning og forsøg
279 Sundhed i vækstperioden - optimering af bakteriologisk diagnostik
280 Smitteforhold og patogenese af AMDV i mink
281 Betydningen af minktævens immunologiske kompetence omkring
fødsel og diegivning for fedtede hvalpe
Forskning og forsøg i alt

§4
§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Kvægafgiftsfonden i alt

6.842

6.534

Kødbranchens Fællesråd i alt

3.303

3.195

1.424
250
1.674

1.424
250
1.674

§2
§2

587
487
401
133
1.608

517
478
379
132
1.506

§6
§§6 + 7
§6
§§6 + 7

21
21

15
15

1.553

1.412

Sygdomsforebyggelse
289 Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
290 Infektioner hos kalve og opdræt – Sundhed frem for behandling
Sygdomsforebyggelse i alt

488
286
774

488
237
725

§9
§4

Rådgivning
291 Fra kalv til krog – sådan bliver vi bedre
292 Indsætter strategi i slagtekalvebesætninger
293 Krydsningskalve med større potentiale
Rådgivning i alt

293
286
86
665

252
235
86
573

§2
§2
§2

Dyrevelfærd
294 Dyrevelfærd i bedre rammer
Dyrevelfærd i alt

114
114

114
114

§2

Sygdomsforebyggelse
282 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
283 Overvågning via slagtedata
Sygdomsforebyggelse i alt

284
285
286
287

Afsætningsfremme
Markedsudvikling i 3. lande for kalve- og oksekød
Styrket afsætning af kalve- og oksekød i Danmark
Markedsinformation og statistik om kalve- og oksekød
International afsætning af oksekød til Sverige
Afsætningsfremme i alt

Uddannelse
288 Styrket Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse
Uddannelse i alt

SEGES i alt

Ej statsstøtte
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Beløb i 1.000 kr.

Aarhus Universitet i alt

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

888

877

409

409

§4

206
172
66
18
17
888

206
161
66
18
17
877

§4
§4
§4
§4
§4

620

598

Forskning og forsøg
Nye teknologier til afhudeprocessen
Vandeffektiv kreaturslagtning
Hjælpeværktøj til løsning af ribben på kreaturer
Visionhjælpeværktøj til kødkontrol på kreaturer - test af teknologi
Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg
Forskning og forsøg i alt

215
115
115
103
72
620

215
115
93
103
72
598

Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og i alt

241

215

241
241

215
215

237

237

237
237

237
237

Forskning og forsøg
295 Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af
slagtekalve
296 Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra
dansk kvægforskning
297 Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning
298 Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk
299 Mindre metan udslip med oregano i foderet til malkekøer
300 Årsager til hoste ved slagtekalve (HosteKalv)
Forskning og forsøg i alt

DMRI i alt
301
302
303
304
305

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Kontrol
306 Kontrol med klassificering m.m. af svin/kvæg/får
Kontrol i alt

Bispebjerg Hospital i alt
Forskning og forsøg
307 Optagelse og muskelstimulerende effekt af hydrolyseret kød
Forskning og forsøg i alt

§4
§4
§4
§4
§4

Ej statsstøtte

§4
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

Fjerkræafgiftsfonden i alt

5.820

5.559

Landbrug & Fødevarer i alt

1.878

1.789

542
331
145
23
1.041

525
331
145
6
1.007

§2
§9
§2
§2

Rådgivning
312 Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktionen
313 Statistik for produktion af fjerkrækød
314 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
Rådgivning i alt

132
112
94
338

115
112
94
321

§2
§6
§2

Afsætningsfremme
315 Markedsadgang Asien
316 Forbrugerdialog og formidling om fjerkræproduktion
Afsætningsfremme i alt

159
54
213

151
43
194

§8
§6

116
41

114
34

§6
§2

36
193

26
174

Ej statsstøtte

93
93

93
93

§2

1.207

1.081

326
101

326
101

427

427

Sygdomsforebyggelse
323 Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
Sygdomsforebyggelse i alt

346
346

296
296

§2

Dyrevelfærd
324 Udredning af årsager til brystbensfraktur i ægproduktionen
325 Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen
Dyrevelfærd i alt

141
83
224

95
80
175

§4
§2

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

210
210

183
183

§2

308
309
310
311

Sygdomsforebyggelse
Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease
Fødevare- og Veterinære Forhold
Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens
Sygdomsforebyggelse i alt

Uddannelse
317 Indsamling og formidling af udenlandsk viden
318 Videreudvikling af undervisningsplatform til
landbrugsuddannelserne
319 Styrket forskning, innovation og uddannelse
Uddannelse i alt
Dyrevelfærd
320 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
Dyrevelfærd i alt

Danske Æg i alt
Afsætningsfremme
321 Formidling om æg og sundhed – Naturens Vitaminpille
322 Markedsadgang for æg og ægprodukter til markeder udenfor
EU
Afsætningsfremme i alt

§6
§8
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Beløb i 1.000 kr.

Københavns Universitet i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

849

844

157

157

§4

142
135

137
135

§4
§4

121
555

121
550

§4

Sygdomsforebyggelse
331 Optimeret E. coli vaccination af slagtekyllingeforældre
Sygdomsforebyggelse i alt

186
186

186
186

§4

Uddannelse
332 Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning
Uddannelse i alt

108
108

108
108

§2

491

491

254
121
116
491

254
121
116
491

420

416

Forskning og forsøg
336 Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger
337 Orm hos konsumægshøner
338 Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen
Forskning og forsøg i alt

145
87
58
290

145
83
58
286

§4
§4
§4

Rådgivning
339 Optimering af overgangen fra opdræt til konsumægproduktion
340 Business Check til fjerkræproducenter
Rådgivning i alt

87
43
130

87
43
130

§2
§2

Forskning og forsøg
327 Undersøgelse for forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende E. coli ved klækning i slagtekyllingestalden
328 Æggelederbughindebetændelses betydning for produktivitet
329 Undersøgelse af indikatorbakterier ved kritiske faser i
forbindelse med slagtning og forarbejdning som påvirker
holdbarheden af ferske fjerkræprodukter
330 Effekt af Poulvac ® vaccination i konsumægsproduktionen
Forskning og forsøg i alt

DMRI i alt
Forskning og forsøg
333 Monitering af træbryst ved brug af vision teknik
334 Visionhjælpeværktøj til ind- og udvendig kontrol
335 Bedre vandbindeevne i kyllingefilet kan skabe merværdi
Forskning og forsøg i alt

SEGES i alt

§4
§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Det Danske Fjerkræraad i alt
Sygdomsforebyggelse
341 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
342 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
Sygdomsforebyggelse i alt

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
343 Udvikling af træbryst over tid
344 Optimering af rugning, kyllingers vækst, gangadfærd og
kønsdifferentiering
345 Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med
henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner
Forskning og forsøg i alt

Danmarks Tekniske Universitet i alt
Sygdomsforebyggelse
346 Virulente E. coli i slagtekyllingebranchen
Sygdomsforebyggelse i alt

Økologisk Landsforening i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
347 Bedre fra start med kunstige kyllingemødre
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

393

361

346
47
393

344
17
361

383

383

181
145

181
145

§4
§4

57

57

§4

383

383

127

127

127
127

127
127

72

67

72
72

67
67

§9
§2 og §3

§4

§2
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudg
et 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Frøafgiftsfonden i alt

1.880

1.866

Aarhus Universitet i alt

1.186

1.186

0
154
131
123
105
110
98
86
80
80
75
72
72
1.186

366
154
0
123
105
110
98
86
0
0
0
72
72
1.186

629

615

348
349
350
351
352
353
354
355
356

Forskning og forsøg
VinderFrø
Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø
Vækstforhold og udviklingstrin påvirker effekt af vækstregulering
Frøavl af græsmarksbælgplanter
Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder
Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt
Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder
Delt N baseret på afgrødens behov
00-kvalitet i engrapgræs
Udvikling af rækkedyrkningssystemer i frøgræs
Svampebekæmpelse i spinat - afprøvning af nye strategier
Placeret kvælstof til græsfrøudlæg
Væselshales biologi - bedre bekæmpelse
Forskning og forsøg i alt

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
Forskning og forsøg
357 VinderFrø
358 Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel
- Gødningsstrategi og vækstregulering i alm. rajgræs og
strandsvingel
359 Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl
- 00-kvalitet i engrapgræs
- Mekanisk renholdelse og båndsprøjtning i markfrø
- Strategier til bekæmpelse af svampesygdomme i spinat
Forskning og forsøg i alt

0
89

196
78

84
45
41
41
30
330

0
45
0
0
0
319

Rådgivning
360 Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af
planteværns midler"
361 Sortsundersøgelsen
362 Registreringsnet frøgræs
Rådgivning i alt

201
64
34
299

201
61
34
296

65

65

65
65

65
65

Københavns Universitet i alt
Forskning og forsøg
363 Gradueret vækstregulering af rødsvingel baseret på afgrødens
biomasse
Forskning og forsøg i alt

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§4
§4
§4
§4
§4
§4
§4

§4
§4

§4
§4

§4

§2
§2
§2

§4
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Beløb i 1.000 kr.

Kartoffelafgiftsfonden i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
Forskning og forsøg
364 Midler og metoder til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler
365 Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af
spisekartofler
366 Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i
kartofler
367 Betydning af tørremetode og håndtering for angreb af fusarium i
læggekartofler
368 Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark
Forskning og forsøg i alt

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

1.034

937

293

230

44
42

43
41

§4
§4

23

22

§4

22

14

§4

20
151

4
124

§4

§2

Rådgivning
369 Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for
kartoffeldyrkning
Rådgivning i alt

86

51

86

51

Sygdomsbekæmpelse
370 Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Sygdomsbekæmpelse i alt

39
39

38
38

§4

Sygdomsforebyggelse
371 Registreringsnet for kartoffelskimmel og bladlus
Sygdomsforebyggelse i alt

17
17

17
17

§9

174

163

90

88

§4

29
23
17
15
174

24
21
15
15
163

§4
§4
§4
§4

Danespo i alt

162

147

Forskning og forsøg
377 Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens
378 Resistens mod brok (Synchytrium endobioticum)
379 Genbank for kartofler
Forskning og forsøg i alt

61
57
44
162

46
57
44
147

KMC i alt

372
373
374
375
376

Forskning og forsøg
Melsortsforsøg – afprøvning af sorter til anvendelse til
kartoffelstivelsesproduktion
Test af broksorter og kvælstofoptimum i stivelseskartofler
Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler
Udnyttelsesprocent af Kalium i Protamylasse og Patentkalium
Forhold mellem næringsstoffer
Forskning og forsøg i alt

§4
§4
§4
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Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Aalborg Universitet i alt

161

153

Forskning og forsøg
380 Genomisk Prædiktion – udvikling af fremtidens kartoffelforædling
381 MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for fremtiden
Forskning og forsøg i alt

147
14
161

139
14
153

Københavns Universitet i alt

124

124

Forskning og forsøg
382 Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering
Forskning og forsøg i alt

124
124

124
124

AKV Langholt i alt

46

46

Forskning og forsøg
383 Anvendelse af bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis
384 N-optimum for nye resistente sorter
Forskning og forsøg i alt

34
12
46

34
12
46

LMO Samsø i alt

32

32

Forskning og forsøg
385 Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg
med og uden plastafdækning 2017
Forskning og forsøg i alt

32

32

32

32

Kold College i alt

22

22

Afsætningsfremme
386 Kartoffelprisen/Kartoffelfestival 2017
Afsætningsfremme i alt

22
22

22
22

BJ-Agro i alt

20

20

Forskning og forsøg
387 Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler
Forskning og forsøg i alt

20
20

20
20

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§4
§4

§4

§4
§4

§4

§6

§4
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1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbud
get 2017 ( Ej
revideret)

Regnskab
2017

Sukkerroeafgiftsfonden i alt

540

527

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning i alt

480

469

144
120
76
56
53
31
480

141
117
74
55
52
30
469

Aarhus Universitet i alt

60

58

Forskning og forsøg
394 Tidlig detektion af bederusti luftprøver med qPCR
Forskning og forsøg i alt

60
60

58
58

388
389
390
391
392
393

Forskning og forsøg
Kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Vækst og kulturteknik
Gødningsforsøg
Forsøg med sorter
Forskning og forsøg i alt

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

§4
§4
§4
§4
§4
§4

§4
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2. Fondens særpulje om Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces”

Beløb i 1.000 kr.

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
Rådgivning
1 Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser
Rådgivning i alt

Ændringsbud
get 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

19.999

9.072

19.999
19.999

9.072
9.072

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§2 + §3
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Beløb i 1000 kr.

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

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

Regnskab
2017

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

22.818
232.800
20.072
-173
275.517

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

35.678
108.654
331
45.663
2.865
10.807
5.538
436
2.660

42.543
226.322

23.902
226.061

24.051
214.673

24.777
254.013

18.721
231.353

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

97
1.327
651
0
96
0
2.171

226.512

226.520

215.019

254.927

233.524

11.897

19.253

44.325

22.818

41.993

5,25

8,50

20,61

8,95

17,98
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Beløb i 1000 kr.

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Regnskab
2016

Regnskab
2017

VII. 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
-

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

82.594
56.470
30.012
15.289
10.438
8.000
7.905
7.000
1.829
1.812
1.800
1.100
575
350
525

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

77.780
56.139
20.987
11.257
10.917
7.864
5.421
5.649
1.907
1.670
1.018
575
360
377
403

97.005
60.546
19.749
13.000
13.252
9.889
6.431
6.092
1.966
1.899
1.087
462
247
575
425
2.512
4.009
499
87
100
428

97.584
51.422
22.052
14.362
12.701
7.906
6.534
5.559
2.461
1.965
1.866
937
820
768
750
691
542
527
430
424
305
276
256
161
54
-

400
125
98
0
226.322

7.937
226.061

9.899
2.000
450
214.673

9.628
1.498
794
708
630
364
131
254.013

231.353
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1. Fondens ordinære pulje
Note 1. Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at øge landbrugets konkurrenceevne gennem et udbytte- og kvalitetsmæssigt
løft til produktionen af vinterhvede og vårbyg. Herunder udvikle dyrkningsteknikker der begrænser tabet af
kvælstof ud af rodzonen.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af fire arbejdspakker omhandlende vinterhvede (AP1), Vårbyg (AP2), måling af kvælstofudvaskning i et korn – raps sædskifte (AP3) og endelig en kortlægning af rammevilkår for planteavlen i
vore nabolande (AP4). Aktiviteterne i AP1, 2 og 3 udgøres af et stort antal markforsøg, og aktiviteterne i
AP4 udgøres af et litteraturstudie og et survey, hvor kontaktpersoner i vore nabolande inddrages.
AP1 vinterhvede:
Aktiviteterne i vinterhvede til høst 2017 var begrænsede. Der er gennemført en forsøgsserie bestående af
seks forsøg etableret i foråret i en bestående afgrøde. I forsøgene blev der afprøvet en række strategier til
svampebekæmpelse i en vinterhvedesort med lav sygdomsmodtagelighed.
I efteråret 2017 er der anlagt en lang række forsøg med vinterhvede til høst 2018. Det drejer sig om seks
forsøgsserier med i alt 30 forsøg:
AP1.1 Skab udbyttet i efteråret.
Der er anlagt 10 forsøg i to forsøgsserier. I den ene forsøgsserie afprøves startgødning ved to forskellige
såtider, og i den anden serie afprøves en række sorters vækst og dyrkningsegenskaber ved to såtider.
AP1.2 Produktionsstyring til maksimalt udbytte i vækstsæsonen
Der er anlagt fem forsøg med gødningsstrategi i typesorter af vinterhvede. Der er anlagt fem forsøg med
sortsblandinger i vinterhvede og strategier til svampebekæmpelse, fokus i forsøgene er bekæmpelse af
Septoria med lavere doser af fungicid for at forlænge midlernes levetid. Endelig er der anlagt fem forsøg,
hvor der tildeles gødning og planteværn til maksimalt udbytte.
AP1.3 Dyrkning af vinterhvede med fokus på brød- og eksportkvalitet
Der er anlagt fem forsøg med gødningsstrategi i typesorter til foder, eksport og brød. Brød- og eksportkvalitet analyseres i den høstede vare.
AP1.4 Måling af roddybde og tæthed
Der er nedboret gennemsigtige rør (mini-rhizotroner) i 2,5 m dybde i tre af forsøgene i AP1.1. Rørene er
nedboret i to såtider, i to sorter der adskiller sig meget ved deres overjordiske vækst. Den overjordiske
vækst er målt med multispektralt kamera fra drone umiddelbart inden vinteren i alle såtidsforsøgene. Der er
påbegyndt udvikling af et system til automatisk at bestemme plantebiomassen i enkelte parceller ud fra
multispektrale billeder. Automatisk bestemmelse af plantebiomasse fra billederne er en forudsætning for, at
multispektrale billeder fra drone bliver brugbare til rutinemæssig bestemmelse af plantebiomasse i projektets mange forsøg.
AP2 vårbyg:
I vårbyg er der gennemført fem forsøgsserier med i alt 26 forsøg.
AP2.1 Etablering af vårbyg
Der er gennemført seks forsøg med såtider og udsædsmængder i vårbyg.
AP2.2 Maltbyg
Der er gennemført seks forsøg med gødningsstrategi og styring af proteinindholdet i maltbyg. Derudover er
afskalningen i otte maltbygsorter bestemt i fire af sortsforsøgene. Sorterne er valgt efter, at de enten dyrkes
kommercielt eller formodes at komme på markedet i den nærmeste fremtid. Afskalning har været et stort
problem i dyrkningen af maltbyg i 2016 og 2017.
AP2.3 Dyrkning af vårbyg til maksimalt udbytte
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Der er gennemført fire forsøg med gødskning og vækstregulering på sandjord og fire forsøg efter samme
forsøgsplan på lerjord. Der er gennemført seks forsøg med strategier til vækstregulering i vårbyg. Derudover er der i efteråret 2017 anlagt fire forsøg med fem arter og blandinger af efterafgrøder. Forsøgene efterfølges i 2018 af et gødningsforsøg i vårbyg, i de enkelte parceller hvor de forskellige efterafgrøder blev
dyrket.
AP2.4 Roddybde og tæthed i vårbyg
Der er målt roddybde og tæthed i to forsøg med såtider i vårbyg. Der er målt i en tidlig og normal såtid, på
JB6 og JB1 jord.
AP3 Planteoptag og tab af kvælstof i et sædskifte med vår- og vintersæd
Der blev i foråret 2017 installeret sugeceller på et forsøgsareal ved Holeby på Lolland. I 2017 er der dyrket
vårbyg i hele arealet, og i efteråret 2017 er der etableret vinterraps og vinterhvede. I de kommende år skal
der på arealet, gennemføres et sædskifte med vårbyg – vinterraps – vinterhvede – 2. års vinterhvede. Der
måles udvaskning af kvælstof ved at prøvetage jordvandet med sugecellerne hver 14. dag, prøvetagningen
begyndte i september 2017.
I AP4 Rammevilkår i nabolande
Der er der lavet en opdatering af den viden om miljøregulering i en række nabolande, der tidligere er indsamlet. Derudover har SEGES deltaget i konferencen ”International Comparison of Nitrogen Pollution of
Water Resources and Management Strategies”, der blev afholdt 29. – 30. november i Køln.
Projektets leverancer:
- Optimerende teknologi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
I AP1 er der er gennemført seks forsøg med svampebekæmpelse i en vinterhvedesort, der udmærker sig
ved at have en lav modtagelighed for Septoria. Der er anlagt 30 forsøg i efteråret 2017. Forsøgene drejer
sig om etablering, karakterisering af sorter, såtider, gødningsstrategier, strategier for svampebekæmpelse,
samt strategier til gødskning i typesorter fra forskellige kvalitetsklasser.
I AP2 er der gennemført fem forsøgsserier med i alt 26 forsøg i vårbyg. Forsøgsserierne omhandlede, såtid
og udsædsmængde, N-gødningsstrategi til maltbyg, gødskning og vækstregulering på henholdsvis ler- og
sandjord samt strategier til vækstregulering. Der er målt roddybde og tæthed med mini-rhizotroner i to forsøg.
I AP3, blev der anlagt sugeceller på et forsøgsareal ved Holeby på Lolland. De kommende år skal der laves forsøg med sædskifte og efterafgrøder, mens kvælstofudvaskning måles vha. sugecellerne på arealet.
I AP4 er der gennemført opdatering af den viden om miljøregulering i en række nabolande der tidligere er
indsamlet. De nabolande det drejer sig om er Sverige, Tyskland, Holland, Polen og England.
Der er gennemført en markvandring i de efterårsanlagte forsøg ved Holeby på Lolland den 25. oktober
2017. Deltagerne var planteavlskonsulenter og landmænd, ca. 40-50 personer i alt.
Resultaterne af årets forsøg med vårbyg og vinterhvede er afrapporteret i Oversigten over Landsforsøgene
2017, der udkom i december. Resultaterne af forsøgene med vårbyg bliver fremlagt på Plantekongressen
den 16. januar 2018.
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Note 2. Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle mere robuste og produktive afgrøder inden for hvede, byg, kartofler og græs
med henblik på bæredygtig intensivering af dansk planteavl. Der udvikles forædlingsværktøjer baseret på
genomisk selektion, der muliggør at planteforædlerne kan forædle nye sorter med bedre rodudvikling og
mere effektiv udnyttelse af kvælstof og vand.
Projektets aktiviteter:
Det er et omfattende 3-årigt projekt, hvor Københavns Universitet (KU) står for at beskrive egenskaberne
tørketolerance, rodvækst og næringsstofeffektivitet i et stort plantemateriale. I arbejdet hos KU gøres der
intensivt brug af Radimax anlægget, der er et unikt anlæg, der muliggør måling af rodvækst og næringsstofeffektivitet i et stort antal sorter under kontrollerede, men dog naturtro betingelser, der er så tæt på naturlige betingelser, som det er muligt. Aarhus Universitet (AU) kobler data for tørketolerance, rodvækst og
næringsstofeffektivitet fra KU med DNA-markører og udvikler værktøjer, som forædlerne kan anvende til at
forædle nye sorter af korn, græs og kartofler med forbedret udnyttelse af vand og næringsstoffer. Det er
således et integreret projekt, hvor AP2, der udføres af AU, er afhængig af data fra AP1, som udføres af KU.
SEGES står for projektledelse, vidensspredning samt hjælp til planlægning af markforsøg og infrastruktur til
løbende offentliggørelse af projektets resultater.
AP 1. Fænotyping for rodvækst og rodfunktion, markvalidering af forskelle i rodvækst og dens betydning og
billedanalyse for effektivisering af rodfænotypning.
AP1 udføres af Københavns Universitet og er opdelt i AP1.1 til AP 1.4. Der er i 2017 arbejdet på AP1.1, 1.3
og 1.4.
AP1.1 Rodmålinger i RadiMax anlægget:
KU har målt på vand og kvælstofoptag i 30 byglinjer og 15 græslinjer i Radimax anlægget. Der er tilført isotopmærket kvælstof (15N) til 30 byglinjer (16. juni) og der er tilført både isotopmærket kvælstof og vand til
15 græslinjer (20. juni). Optagelsen af 15N i byggen er målt 2 gange, dels ved prøver af faneblade udtaget
23. juni og dels ved målinger på 15N i det høstede kernemateriale. 15N målingerne er lavet 4 steder i hver
planterække, hvor 15N er tilført i forskellige dybder, dermed kan optagelsen korreleres til de målte forskelle
i roddybde imellem genotyperne. Tilsvarende bladmålinger er lavet i græsserne med prøvetagning 15. juli. I
alt er der målt på rodtæthed og roddybde i 75 bygsorter og 300 græslinjer. Det har resulteret i et værdifuldt
datasæt, hvor sammenhængen mellem rodudvikling og kvælstofoptagelse nu skal undersøges.
AP1.3 Markvalidering og genotype x miljø interaktioner:
Der blev anlagt markforsøg med 7 vårbygsorter på fem lokaliteter med det formål at studere indlejring og
redistribution af kvælstof fra strå til kerne og vurdere sorternes kvælstofudnyttelse. Sorterne blev udvalgt på
baggrund af viden om deres rodvækst fra tidligere undersøgelser i Radimax, og viden om deres udbytte og
proteinindhold fra Landsforsøgene. Strå- og kerneprøver blev taget ved blomstring og modenhed, og foreløbige analyser af data viser væsentlige forskelle i sorternes evne til at udnytte kvælstof. Prøver fra forsøgene anvendes til en mere avanceret fysiologisk fænotypning, hvor der analyseres på aktiviteten af udvalgte nøgleenzymer i planternes omsætning af kvælstof og kulstof. I efteråret 2017 er der anlagt fire markforsøg med vinterhvedesorter, hvor indlejring og redistribution af N skal undersøges i vækstsæson 2018.
AP1.4 Billedanalyse til rodmåling og analyse af dronebilleder:
Der er arbejdet intensivt på udvikling af billedanalyse af rodbilleder - optaget i Radimax faciliteten. Det er
vigtigt for, at kunne udnytte kapaciteten i Radimax faciliteten fuldt ud, da en manuel analyse af det store
antal billeder, der genereres i anlægget er meget tidskrævende. Rødder fra vårbyg har vist sig relativt
nemme at genkende i billedanalysen, hvor græsrødderne er sværere at genkende og kræver mere arbejde.
Resistens/tolerance for tørkestress er en af de vigtige parametre i projektet. Der er arbejdet intensivt med
vurdering af afgrødens tørkestress ved forskellige målinger af den overjordiske biomasse foretaget fra
drone.
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AP 2. Dataintegration og selektion af forædlingsmateriale med forbedret vand- og kvælstofudnyttelseseffektivitet i græsser, byg, hvede og kartofler.
I 2017 er der arbejdet på AP2.1: Udvikling af analyseprocedurer til selektion for vand- og kvælstofudnyttelseseffektivitet. Arbejdet i denne AP afsluttes i 2018.
I AP2.1 er der lavet forsøg med tørkestress i kartofler. Der er isoleret DNA fra 96 linjer af kartofler for at udføre epigenetiske analyser, og DNA prøverne er netop blevet sekventeret.
I Radimax faciliteten er der lavet forsøg med tørkestress i 64 byglinier med fire gentagelser. Der er isoleret
DNA og RNA fra kontrol- og tørkestressede planter. Vi har modtaget DNA- og RNA-sekvenserne fra byglinjerne, og analyserne er under udarbejdelse.
I rajgræs er der ligeledes lavet forsøg med tørkestress i 300 populationer med to gentagelser. Der er isoleret DNA fra kontrol- og tørkestressede planter (600 prøver). RNA isoleringen pågår i øjeblikket. Arbejdspakke 2.1 afsluttes medio 2018, hvor DNA-markører, genekspresionsdata og epigenetiske markører vil
være færdiganalyseret. Resultaterne skal anvendes i arbejdspakke 2.2 Prædiktion og selektion for vandog kvælstofudnyttelseseffektivitet i græsser, cerealier og kartofler. I AP 2.2 integreres DNA og RNA data
med de fænotypiske data fra arbejdspakke 1 med henblik på at udvikle den optimale selektionsstrategi for
robuste sorter til gavn for de danske landmænd.
Arbejdet i AP2.2 udføres i 2018 og 2019.
Projektets leverancer:
- Optimerende teknologi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Ny teknologi til at forbedre forædlingen af sorter. Denne leverance leveres gradvist i løbet af projektet. I
2017 er der afholdt to arbejdsmøder med deltagelse af forædlere og forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.
Uddybning leverancer
Følgende leverancer er helt eller delvist leveret i 2017, der leveres dog på flere af leverancerne under hele
det treårige projektforløb (en detaljeret rapport kan findes på projektsiden, se link i punkt om offentliggørelse):
AP1.3: Dokumenteret viden omkring optag af N og indlejring i kernen i kornafgrøder.
AP1.4: Software til stor-skala identificering og kvantificering af rødder fra underjordiske foto-optagelser.
AP1.4: Software til stor-skala bestemmelse af udbytte (biomasse) og stressniveau i afgrøder via billedanalyse af bladmasse.
AP2.1: Strategi til afprøvning af afgrøder med forbedret kvælstofudnyttelseseffektivitet og tolerance for tørkestress.
AP2.1: Tørkestressforsøg i kartofler
AP2.1: Epigenetiske pilotforsøg i kartofler, rajgræs og byg

Note 3. Operationelle og strategiske økonomiske værktøjer, som giver effekt på den enkelte bedrift
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet var, at den enkelte landmand i den daglige driftsledelse, med udgangspunkt i operationelle og
strategiske økonomiske værktøjer og modeller, kan afdække potentialer og tage strategiske beslutninger,
der kan tilpasse og forbedre bedriftens økonomi.
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Projektets aktiviteter:
Projektet har – en meget stor del af året – beklageligvis haft store udfordringer i forhold til at kunne bemande med de nødvendige spidskompetencer, og der var desværre ikke mulighed for med relativ kort varsel at finde medarbejdere med de nødvendige spidskompetencer. På baggrund af dette er der søgt om forlængelse af projektet til 2018, således at de planlagte aktiviteter kan gennemføres. I beskrivelsen af aktiviteterne nedenfor er det anført, hvilke aktiviteter, der er søgt om projektforlængelse for.
AP 1 Anvendelsesorienterede analyseværktøjer
1.1 Benchmark analyser
Der er udarbejdet Business Check for kvæg, planteproduktion, svineproduktion, slagtekalve samt slagtekyllinger og rugeæg. I Business Check gennemføres sammenlignende analyser af landmændenes driftsgrensresultater. Kvæg omfatter de to driftsgrene mælkeproduktion og grovfoder, både for konventionel og
økologisk produktion. Planteproduktion omfatter foruden salgsafgrøder (korn, raps m.m.) stivelseskartofler
og sukkerroer. Svineproduktion omfatter såvel sohold som smågrisproduktion (7 kg og 30 kg). Ved de
større produktioner er data desuden inddelt og offentliggjort efter staldsystemer, jordbonitet osv.
Landmænd med driftsgrenene kvæg, grovfoder, salgsafgrøder, sohold og slagtesvineproduktion har via
datamateriale adgang til at sammenligne bedriftens resultater med top 10, gennemsnittet på landsbasis,
gennemsnittet på kredsniveau og med udvalgte ejendomme. Sammenligningen sker såvel via tabeller og
diagrammer som i en fraktilanalyse på nøgletalsniveau. Fraktilanalysen, 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.
De landsdækkende resultater er publiceret som pdf-filer med titlerne ”Business Check 2016 – tal og grafer”
for de forskellige driftsgrene. Der er udarbejdet en vejledning i læsning og tolkning af analyser og udskrifter
i Business Check. Der er gennemført en kampagne for at bruge Business Check til sammenligninger i erfagruppe, hvor landmænd og rådgivere via podcast og artikler er informeret om brug af Business Check og
fraktilanalyser i den forbindelse. De landsdækkende resultater og deres konsekvenser er omtalt i en række
artikler. Der er afholdt et webinar om brugen af Business Check, herunder hæfter og fraktilanalyser.
1.2 Analyse af Benchmarking 2020
På grund af manglende ressourcer har det beklageligvis ikke været muligt at påbegynde denne aktivitet i
2017. Der er ansøgt om projektforlængelse for aktiviteten.
1.3 Bankruptcy prediction model
Der er gennemført en række af de aktiviteter, der skal resultere i leverancen ”Bankruptcy prediction model”
til forudsigelse af konkurser i dansk landbrug, herunder dataindsamling, identificering og opstilling af nye
variable, beregning af modelusikkerhed og sonderinger vedrørende formidling og praktisk håndtering af
model og modelresultater.
Der er udarbejdet materialerne: ”Notat om konkursmodeller” og ”Præsentation om konkursmodeller i de
danske landbrugserhverv”
Der er ansøgt om projektforlængelse for de manglende aktiviteter.
1.4 Finansiel ratingmodel for landbrug
Udvikling af den finansielle ratingmodel er afhængig af resultaterne fra Bankruptcy prediction modellen. Der
har derfor kun været indledende skitsedrøftelser vedrørende den endelige ratingmodel, som skal kombinere Bankruptcy prediction modellen med en branchevurdering og kvalitative målvariable.
Der er ansøgt om projektforlængelse for de manglende aktiviteter.
AP 2 Rentable beslutninger
2.1 Produktion, kapacitet og spidsbelastninger i produktionen
Der er beskrevet og udviklet en prototype af værktøj ”Maskintid” til vurdering af kapacitetsbehov i planteproduktionen med tilhørende faktaark. Prototypen er testet i samarbejde med rådgivere.
Værktøjet kan støtte landmanden i beslutninger omkring investering i maskiner, under hensyntagen til maskinkapacitet, medarbejdertid, vejrmæssigt egnede timer, timeløn samt markplan. Arbejdet er beskrevet i
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artiklen ”Sæt fokus på de travle perioder i markdriften” og med tilhørende vejledning til regnearket ”Maskintid” og tilhørende faktaark.
2.2 Potentiale i ’gyllebørs’
Der er gennemført analyser af potentialet i at oprette en gyllebørs. Der er gennemført et litteraturstudie
suppleret med en interviewrunde af relevante deltagere på markedet. Afdækningen af det nuværende marked er gjort ved at gennemføre en række interviews med markedsdeltagere indenfor biogasanlæg, planteavlskonsulenter, eksperter med viden indenfor området. Interviewundersøgelserne er understøttet med
henvisning til relevante rapporter, hvor det har været relevant. Der har ikke kunnet findes datamateriale for
indgåede kontrakter mellem landmænd, derfor er der indsamlet generel viden fra de planteavlskonsulenter,
som har deltaget i interviewrunden. Resultaterne er publiceret i rapporten ”Potentiale i gyllebørs”.
2.3 Belysning af metoder til opnåelse af optimal fravænningsvægt i svineproduktionen
Der er udarbejdet notat ”Økonomisk optimal fravænningsalder i Danmark” som afrapporterer beregninger
der er baseret på modelbedrifter, hvor produktiviteten fra Landsgennemsnitstallene 2016 for bedste 25 pct.
besætninger danner grundlaget. Da 3 uges fravænning ikke praktiseres i Danmark, og der ikke er gennemført afprøvninger med denne fravænningsalder, er det vurderet, hvilke sandsynlige påvirkninger af søernes
og smågrisenes produktivitet denne fravænningsalder vil medføre i forhold til 4-ugers fravænningsalder.
Der er udarbejdet notat ”Metoder til opnåelse af optimal fravænningsvægt”. Metoden, der anvendes til at
beskrive optimal fravænningsvægt, er en kombination af litteraturstudier og case-beskrivelser af, hvad der
kan gøres. På baggrund af de indsamlede observationer opstilles fordele og ulemper ved henholdsvis mælkesystemer og babystalde, og der foretages økonomiske konklusioner af effekten af de to systemer, således at svineproducenten får et bedre beslutningsgrundlag.
AP 3 Udvikling og videreudvikling af modeller og anvendelsesorienterede værktøjer
3.1 Videreudvikling af kapacitetsværktøj – modeller og metoder
Der er gennemført sonderende, indledende aktiviteter i forbindelse med opgaven. Der er ansøgt om projektforlængelse for de manglende aktiviteter.
3.2 Robuste økonomiske værktøjer
Troværdige analyser kan kun opnås med kvalitetssikrede data, robuste analysemetoder samt udviklede,
videreudviklede og vedligeholdte værktøjer og modeller. Derfor er følgende anvendelsesorienterede regneark blevet udviklet, videreudviklet og vedligeholdt:
• ”Maskinomkostningernes variation med udbytteniveau er videreudviklet og ajourført med tilpassede eksempler på maskinomkostninger”.
• ”Din Bundlinje Mark 2016” er blevet vedligeholdt.
• ”Økonomi ved forpagtning’ - der er implementeret en mere præcis beregning af omkostninger som følge
af arrondering.
• ”Beregn fremstillingspris korn” – nyudviklet regneark, der giver landmanden mulighed for selv at beregne
sin fremstillingspris på korn samt at beregne alternativ produktion for at øge indtjeningen.
• ”Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse” - priser på planteværn er blevet
opdateret og anvendelsen af planteværn er justeret.
• ”Økonomi i afgrøder og sædskifte” til modellering af sædskifteøkonomi er opdateret med seneste data fra
bl.a. afgrødekalkuler.
• ”Udbytter og Økonomi”. Opdateret regneark til opgørelse af seneste års resultat i marken.
• ”Markudbytte.dk” er blevet udviklet. Det digitale værktøj giver mulighed for at registrere og sammenligne
data om udbytte og priser med andre landmænd både regionalt og på landsniveau.
I forbindelse med lanceringen af de udviklede, videreudviklede og vedligeholdte værktøjer er der udarbejdet informationsmateriale, herunder videofilm.
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Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Andet
- Formidlet resultater og konklusioner fra økonomiske analyser via artikler, notater, rapporter og møder.
Uddybning leverancer
Der er leveret følgende:
• Publikationer med Business Check 2016 – tal og grafer ” for Kvæg, Planteproduktion, Slagtekalve, Slagtekyllinger og Rugeæg.
• Kampagne ”Find potentialer på bedriften sammen med erfagruppen”. I kampagnen er tilrettelagt og optaget podcasten ”Hvad kan du og din erfagruppe bruge Business Check til?” samt udarbejdet artikler med
konkrete eksempler fra landmænd og rådgivere, der i detaljer forklarer, hvorledes ”Business Check 206 Tal og grafer” anvendes i forbedringen af de økonomiske resultater.
• Delleverancer i form af data og variable, der skal indgå i ”Bankruptcy prediction model” til forudsigelse af
konkurser i dansk landbrug samt vurdering af modelusikkehed. Der er udarbejdet delleverancerne: ”Notat
om konkursmodeller” og ”Præsentation om konkursmodeller i de danske landbrugserhverv”
• Prototype af værktøj ”Maskintid” til vurdering af kapacitetsbehov i planteproduktionen.
• Rapporten ”Potentiale i Gyllebørs”.
• En rapport, der belyser den optimale fravænningsvægt og -alder i svineproduktionen.
• En række anvendelsesorienterede værktøjer er udviklet, videreudviklede eller vedligeholdt.

Note 4. Kortlægning og formidling af økonomiske og finansielle potentialer og risici i landbruget
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet har været at synliggøre den enkelte landmands muligheder og risici ud fra økonomiske analyser af dels det omfattende datamateriale, der findes i dag, dels nye informationer og data, således at der opnås det bedst mulige grundlag, når landmanden skal træffe vigtige økonomiske beslutninger
for bedriften.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Indkøbs- og salgsstrategier for den enkelte landmand.
Ud fra regnskabsdatabasen er det undersøgt, om der kan findes kvantitativ signifikant priseffekt af at være
medlem af en indkøbsforening. Den kvalitative effekt af at være med i en indkøbsforening er undersøgt via
interview af syv landmænd om deres brug af indkøbsforeninger. Udvikling og sammenhæng i priser på
korn, soja og slagtesvin er analyseret, og udsvingenes økonomiske effekt er kvantificeret. Via analyser og
de gennemførte interview af landmændene er det belyst, hvilke strategier der med fordel kan følges med
henblik på at optimere landmandens indkøb og salg – bl.a. i forhold til at kunne udnytte udsving i foderpriserne, skabe større gennemsigtighed i foderudgifterne og fordele ved at indgå partnerskaber o.l. De forskellige strategiers konsekvenser og forbundne risici er anskueliggjort, og der er udarbejdet en konklusion
på den økonomiske effekt af at have en indkøbsstrategi. Der er opstillet anbefalinger til, hvad en god handelsstrategi skal indeholde, som bygger på eksempler fra interviewene.
Resultatet er beskrevet i notatet ”Indkøbs- og salgsstrategier for den enkelte landmand”.
AP 2 Analyser og beslutninger vedrørende finansielle poster, risici og omkostninger.
Der er med udgangspunkt i landbrugets økonomidatabase gennemført analyser og en kortlægning af, hvil55
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ken betydning bedrifternes økonomiske formåen har på bidragssatser og rentemarginalers niveau. Resultatet af kortlægningen er beskrevet i notaterne ”Bidragssatser” og ”Den finansielle sektors indtægter fra landbrug”.
AP 3 Fremadrettede trends i landbruget
Der er udarbejdet rapporten ”Strukturudviklingen i landbruget 2016-2025”, hvor hovedsigtet har været at
foretage en fremskrivning til 2025 af bedrifternes antal og størrelse for sektoren og hoveddriftsgrenene
samt give en vurdering af de væsentligste drivere for strukturudviklingen. Som gennemgående kilder til
data og grafik er anvendt Danmarks Statistik samt landbrugets økonomidatabase. I rapporten er der i tabeller og grafer vist strukturudviklingen i forhold til arealudviklingen, omfang af forpagtning, specialiseringsgrad samt andre karakteristika. Af rapporten fremgår endvidere følgende drivere og deres betydning for udviklingen: Størrelsesøkonomi, Teknologisk udvikling, Politik og lovgivning, Infrastruktur, Økonomi og konjunktur, Finansieringsforhold, ejerformer og demografi, Økologi, Miljø og natur samt Bioenergi. Endvidere
er der et afsnit specifikt for sektorerne, Kvægsektoren (malkekvæg, slagtekalve og kødkvæg), Svinesektoren (smågrise og slagtesvin) samt Planteproduktion.
Der er udarbejdet et notat ”Strukturudviklingen i svineproduktionen 2017”, hvor svinebedrifternes udvikling
frem til primo 2017 er beskrevet. Strukturudvikling er underopdelt i bedriftsspecialiseringsgrader og lokalitetsanalyser. Danmarks Statistik, CHR-registret samt Svineflyttedatabasen er brugt som kilder suppleret
med egne beregninger.
AP 4 Bedrifternes økonomiske situation.
4.1 Pris- og indkomstprognoser samt landmandsbarometer.
Der er i januar, maj og september udarbejdet indkomstprognoser for driftsgrenene – kvæg, svin og planter
– samt hele sektorens indkomster. I forbindelse med offentliggørelsen af prognoserne er der afholdt webinars for rådgivere i landbruget og finansieringsinstitutter.
Der er endvidere i forbindelse med prognoserne udgivet notaterne ”Temperaturmåling – Dansk Svineproduktion - maj 2017” og ”Temperaturmåling – Dansk Svineproduktion - oktober 2017”.
Prognosemodellerne er endvidere blevet effektiviseret og nuanceret med implementering af nye krav i Årsrapporten, herunder medtagelse af konsolidering og nye værdiændringer. Herudover er der foretaget en
justering af beregningerne for prognoserne for planteavl.
Der er to gange i løbet af året indhentet data om landmændenes aktuelle forventninger til produktion, investeringer og indkomst. Det er foregået ved at udsende et spørgeskema til 15.360 landmænd. Data er analyseret og resultaterne af den første analyse er offentliggjort i maj 2017 ved udgivelse af notatet ”Landmandsbarometer: Landmændene har rekordhøje forventninger til 2017 – aftager i 2018”. Resultaterne af
den anden analyse er offentliggjort i december 2017 ved udgivelse af notatet ”Landmandsbarometer: Efter
stor optimisme i 2017 vender konjunkturerne i 2018.
4.2 Foreløbige og endelige regnskabsresultater.
De første foreløbige regnskabsresultater for 2016 blev offentliggjort ultimo februar 2017. I forbindelse med
udarbejdelse af prognoser i maj og september 2016 indgik foreløbige regnskabsresultater som udgangspunkt for prognosearbejdet. Endelige regnskabsresultater 2016 blev offentliggjort december 2017. Offentliggørelsen blev udskudt fra november til december på grund af, at de data, som Danmarks Statistik bidrager til i vejning af de endelige resultater, var forsinkede. Der er offentliggjort resultater for de forskellige
driftsgrene samt størrelseskategorier.
4.3 Budgetkalkuler, der danner grundlag for bedriftens økonomi.
Det er vigtigt, at landmændene har et godt og solidt fundament for f.eks. budgetlægningen. Derfor er de
tekniske forudsætninger, priser, omkostninger og beskrivelser af formål, anvendelse og indhold af budgetkalkulerne blevet opdateret.
Budgetkalkulerne omfatter salgsafgrødekalkuler, grovfoderkalkuler, kvægkalkuler, svinekalkuler og fjerkrækalkuler. Alle dækker både konventionel og økologisk produktion.
Budgetkalkulerne er udarbejdet og kan hentes i form af regneark. Der er endvidere beskrevet en række
særlige forhold ved hvert kalkuleområde. Der er fastlagt vejledende grovfoderpriser, som kan benyttes i
budgetlægningen.
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Desuden er der foretaget en omfattende validering af kalkulerne på området ”Salgsafgrøder” som beskrevet i notatet ”Validering af budgetkalkuler”.
Der er afdækket muligheder for at tilpasse kalkuler for økologiske slagtekalve og økologisk sædskiftegræs
med 5 slæt.
Forhold omkring budgetkalkuler kan ses i artiklerne ”Budgetkalkulerne er klar til budgetlægningen” og ”Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler”.
Der er udgivet notatet ”Normtal for svineproducenter 2018”.
4.4 Produktionsøkonomi i driftsgrenene.
Der er udarbejdet produktionsøkonomipjecer indenfor de tre produktionsgrene planteavl ”Planteavl 2017 er
udgivet”, kvæg ”Produktionsøkonomi Kvæg 2017 er nu på gaden” og svin ”Produktionsøkonomi svin er udkommet”. Pjecerne indeholder analyser af økonomien og udviklingen inden for driftsgrenene. Derudover er
der i pjecerne en række temaartikler. Analyserne og Temartiklerne er publiceret samlet i en pdf-fil for hver
driftsgren, men de er også publiceret som selvstændige artikler digitalt. Links til artiklerne er blevet formidlet i opslag på Facebooksiden ”Økonomi og ledelse i landbruget”.
4.5 Aktuelle begivenheder
Forhold omkring forpagtning er blevet analyseret og belyst i artiklen ”Forpagtning”.
Konsekvensen af ændringer i mejeriafregningen er blevet formidlet i artiklen ”Justeringer og ændringer i
Arlaafregningen pr. 1. januar 2018”
Økonomien i at lægge jord til et vådområde er blevet analyseret og formidlet i artiklen ”Økonomiske konsekvenser ved at lægge jord til et vådområde”.
På baggrund af de endelige regnskabsresultater for 2016 og de nyeste forudsætninger vedrørende konjunktur-justerede priser og renter, ekstraordinære forhold, ”neutrale” investeringer mv., er landbrugets økonomiske situation beregnet for kombinationen af gældsprocent og likviditetsoverskud og offentliggjort i artiklen ”Landbrugets økonomiske holdbarhed 2016”.
Konsekvenser af vandmiljøplaner for et vandopland er beskrevet i artiklen ”Økonomiske konsekvenser af
målbelastninger for Norsminde Fjord”.
Der er desuden afholdt to møder med landmændenes bankrådgivere, hvor præsentationerne ”Landbrugets
økonomiske situation januar” er blevet benyttet. Indlægget ”Dilemmaer i gode tider” er blevet præsenteret
på et møde for landbrugsrådgivere.
AP 5 Investeringsbeslutninger og marginalomkostninger
5.1 Understøttelse af forbedrede beslutninger om investeringsrisiko til gavn for bedrifternes økonomi.
Der er gennemført økonomiske beregninger om investeringer i øget velfærd i kvægbruget. Resultat er publiceret i artiklen ”God økonomi i velfærdsinvesteringer i kvægstalde”.
Forhold omkring teknologiske investeringer i et miljøfølsomt område er blevet belyst i artiklen ”Bedrift i et
miljøfølsomt område? – sørg for at få et strategisk overblik”.
5.2 Strategisk beslutningsgrundlag.
Viden og informationer fra deltagelse i den 18. IFCN Dairy Conference er formidlet i følgende artikler ”IFCN
Dairy Report er udkommet”, ”Status på den globale mælkeproduktion”, ”Indtryk fra den 18. IFCN Dairy
Conference”, ”Meget mere mælk hvert eneste år”, ”Supermarkedskæder vil stille større krav”, ”Dyk i mælkeprisen vil forekomme – forbered dig på det næste” samt ”Under 4 køer på en gennemsnitsbedrift”. Endvidere blev den danske situation gennemgået i præsentationen ”Economics Danish Dairy Farms”.
Resultaterne af en analyse af malkekvægbedrifternes finansiering er formidlet i artiklen ”Er din finansiering
optimal?”. Notatet ”Konsekvenser af selvstændig økologisk råvareværdi” belyser konsekvenserne for beregningen af kvalitetstillægget og efterbetaling inklusiv konsolidering på ejerbeviser for økologiske mælkeproducenter.
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5.3. Marginalomkostninger i primærproduktionen.
For at styrke kvægbrugernes viden om, hvilke ændringer de med fordel kan gennemføre i produktionen i
forhold til de aktuelle prisforhold er der lavet en analyse omkring pris på GM-fri foder og prisen på mælk
leveret fra GM-fri besætninger. Analysens resultat og konklusion er publiceret i artiklen ”Uændret ydelse
ved skift til non-GM-fodring”,
Investeringsrådgivning består bl.a. af rentabilitetsberegninger, hvor kalkulationsrenten for den givne investering kan have afgørende betydning for, om investeringen vurderes som en god eller en dårlig forretning.
I denne sammenhæng er marginalomkostninger i forbindelse med investeringen meget relevant. En investering medfører dog oftest en (marginal) stigning i virksomhedens samlede gældsætning. Denne stigning i
gælden kan have indflydelse på den betalte rente og eventuelt øget bidragssats for den samlede gæld.
Derfor påvirker den marginale stigning i gælden også virksomhedens samlede robusthed. Sammenhænge
mellem marginal gældstigning, rente og bidrag er afdækket i artiklen ”Regneark til beregningen af kalkulationsrenten”, notatet ” Baggrundsnotat om marginale kapitalomkostninger ved investeringsberegninger” samt
MS Excel ”Regneark til beregningen af kalkulationsrenten”.
AP 6 Modtagerorienteret formidling, der skaber resultater.
6.1 Brugerundersøgelser og interviews – kend din modtager.
Med udgangspunkt i landmænds og rådgiveres brug af Produktionsøkonomipjecerne er der primo 2017
gennemført en spørgeundersøgelse blandt 500 respondenter fra hver af produktionsgrenene kvæg, svin og
planter, samt gennemført ni dybdegående interviews.
Resultaterne er offentliggjort i notatet ”Analyse af brugerundersøgelse omkring optimal formidling” og i præsentationen ”Informationssøgning og produktionsøkonomiske pjecer”. På baggrund af spørgeundersøgelsen er udarbejdet en kommunikationsplan for formidlingen omkring produktionsøkonomipjecerne i 2017.
6.2 Performance og effektvurdering.
Ultimo 2017 blev der gennemført endnu en spørgeundersøgelse om produktionsøkonomipjecerne hos de
samme respondenter som primo året. Resultatet er offentliggjort i notatet ”Formidling af Produktionsøkonomipjecerne – afsluttende brugerundersøgelse”. Afslutningsvis er der gennemført en effektmåling af kommunikationstiltag i kommunikationsplanen. Resultatet af denne er publiceret i notatet ”Produktionsøkonomipjecer – effektmåling af kommunikationstiltag”.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Tre webinars om prognoser
Uddybning leverancer
Der er leveret nedenstående hovedleverancer:
• Notatet ”Indkøbs- og salgsstrategier for den enkelte landmand”.
• Notaterne ”Bidragssatser” og ”Den finansielle sektors indtægter fra landbrug” med analyse af finansielle
poster, risici og omkostninger, herunder bidragssatser og rentemarginaler.
• Rapporten ”Strukturudviklingen i landbruget i 2016-2025” og notat ”Strukturudviklingen i svineproduktionen 2017”.
• Tre indkomstprognoser for driftsgrene – kvæg, svin og planter – og hele sektorens indkomster. Prognoserne er blevet justeret og understøttet af supplerende materiale bl.a. notaterne ”Temperaturmåling –
Dansk Svineproduktion - maj 2017” og ”Temperaturmåling – Dansk Svineproduktion - oktober 2017”, og
formidlet via webinars.
• Notaterne ”Landmandsbarometer: Landmændene har rekordhøje forventninger til 2017 – aftager i 2018”
og ”Landmandsbarometer: Efter stor optimisme i 2017 vender konjunkturerne i 2018”.
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• Offentliggørelse af foreløbige og endelige regnskabsresultater.
• Produktionsøkonomipjecer indenfor de tre produktionsgrene planteavl ”Planteavl 2017 er udgivet”, kvæg
”Produktionsøkonomi Kvæg 2017 er nu på gaden” og svin ”Produktionsøkonomi svin er udkommet”.
• Konsekvensberegninger af aktuelle muligheder for at øge landmandens udbytte på bedrifterne. Offentliggjort i artiklerne ”Forpagtning, ”Justeringer og ændringer i Arla-afregningen pr. 1. januar 2018”, ”Økonomiske konsekvenser ved at lægge jord til et vådområde”, ”Landbrugets økonomiske holdbarhed 2016” og
”Økonomiske konsekvenser af målbelastninger for Norsminde Fjord”.
• Artiklerne ”God økonomi i velfærdsinvesteringer i kvægstalde” og ”Bedrift i et miljøfølsomt område? –
sørg for at få et strategisk overblik” om mælkebedrifters investeringsbeslutninger, adfærd og risici.
• Videnformidling, der styrker det strategiske beslutningsgrundlag i mælkeproduktionen med artiklerne
”IFCN Dairy Report er udkommet”, ”Status på den globale mælkeproduktion”, ”Indtryk fra den 18. IFCN Dairy Conference”, ”Meget mere mælk hvert eneste år”, ”Supermarkedskæder vil stille større krav”, ”Dyk i
mælkeprisen vil forekomme – forbered dig på det næste”, ” Under 4 køer på en gennemsnitsbedrift” og ”Er
din finansiering optimal?” samt notatet ”Konsekvenser af selvstændig økologisk råvareværdi”.
• Artiklen ”Regneark til beregningen af kalkulationsrenten”, notatet ” Baggrundsnotat om marginale kapitalomkostninger ved investeringsberegninger” samt MS Excel ”Regneark til beregningen af kalkulationsrenten” samt artiklen ”Uændret ydelse ved skift til non-GM-fodring”,
• Opdatering af data til brug ved udarbejdelse af budgetkalkuler og prognoser samt vedligeholdelse af
værktøjer mv.
• Notaterne ”Analyse af brugerundersøgelse omkring optimal formidling”, ” Formidling af Produktionsøkonomipjecerne – afsluttende brugerundersøgelse” og ”Produktionsøkonomipjecer – effektmåling af kommunikationstiltag”.

Note 5. Digitale relationer og datadreven informationsformidling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet var at sikre landmændene et bedre beslutningsgrundlag ved, at relevant viden
kommer til den enkelte landmand via systemer eller digitale relationer frem for, at han som nu selv skal
søge og finde den på nettet.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Data og viden
De gennemførte aktiviteter har samlet skulle bidrage til at optimere mulighederne for, at brugerne af forskellige hjemmesider kan få leveret den rette viden, på det rette tidspunkt.
• Der er gennemført en målgruppeanalyse i form af interview med henholdsvis syv planteavlere og syv økonomikonsulenter, hvor deres brug af LandbrugsInfo.dk, brug af viden generelt samt brug af digitale værktøjer blev undersøgt. Resultaterne er samlet i to rapporter om hhv. planteavleres og økonomikonsulenters
brug af LandbrugsInfo, forskellige medier, værktøjer m.m.
• Der er foretaget en opsamling på og sammenstilling af flere forskellige brugerundersøgelser, der har undersøgt baggrunden for, at landmænd og rådgivere ikke anvender landbrugsfaglig viden. Analysen indeholder også forslag, der kan forbedre rækkevidden og nytteværdien af den producerede viden, således at de
der ikke bruger den tilgængelige viden kommer til at benytte den. Resultaterne er offentliggjort i notatet ”Årsager til manglende anvendelse af faglig viden”.
• Der er i notatet ”Udvikling af statistikcenter” udarbejdet en beskrivelse af et statistikcenter, der fremadrettet kan indsamle statistik om brugerne på tværs af hjemmesider og platforme. Efterfølgende er der foretaget en teknisk implementering af et statistikcenter, der på baggrund af forskellige datakilder, kan gøre
webstatistik mere tilgængelig for et større antal modtagere. Værktøjet PowerBI er blevet implementeret
som teknisk platform.
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• Det er vigtigt såvel nationalt som internationalt at følge med i den løbende nyudvikling inden for opsamling
af data og viden til forbedring af brugeroplevelsen. Derfor var der deltagelse ved Efita konferencen, hvor
der var gode muligheder for at blive opdateret med den nyeste viden. SEGES deltog med et oplæg, som
har etableret nye kontakter og samarbejdsmuligheder.
AP 2 Den landmandsrettede portalindgang
De gennemførte aktiviteter har skullet bidrage til udviklingen af en personlig vidensportal for landmændene,
der både understøtter digitale relationer og en datadreven informationsformidling.
• Der blev udviklet og implementeret et teknisk styringssystem til håndtering af en landmandsrettet portalindgang. Løsningen blev implementeret, så der sikres personaliseret og tilpasset indhold til den enkelte
landmand. Resultaterne er offentliggjorte i notatet ”Overordnet gennemgang af den landmandsrettede vidensportal”, der beskriver det tekniske administrationssystem bag vidensportalen, gennemgår forskellige
personaliserede visninger af indhold samt beskriver, hvilke tilpasningsmuligheder brugeren selv har.
• Der er udviklet og implementeret en personaliseret kalendervisning, der viser relevante begivenheder for
den enkelte landmand såsom kurser, vigtige datoer, kongresser o.l.
• Der er udviklet og implementeret et personaliseret overblik over igangværende og/eller relevante digitale
kurser for den enkelte landmand.
• Der er gennemført en analyse af mulige sociale medier til implementering på den landmandsrettede portalindgang.
AP 3 Mobil adgang
• Der er foretaget tilpasninger af den landmandsrettede portalindgang, der sikrer, at portalen er tilgængelig
på mobil og tablet.
• Der er endvidere udarbejdet to eksempler på faglig viden præsenteret i app visning som henholdsvis en
kalender app og en app, der samler regler og lovgivning indenfor dyretransport.
Se rapporten ”Apps med faglig viden - to præsentationsformer”.
AP 4 Notifikationer
Der er etableret en bred notifikationsfunktion, der aktivt kan understøtte landmanden og vise de sager, der
kræver hans opmærksomhed. Det har omfattet følgende aktiviteter:
• Der er på den landmandsrettede portal foretaget en teknisk implementering af notifikationssystemet og et
system, der via data fra flere forskellige kilder sammensætter personaliserede nyhedsbreve.
• Der er gennemført teknisk implementering af kendte planteprognoser og -varslinger.
• Der er foretaget teknisk implementering af vejrinformation i henhold til høslet og jordtemperatur.
• Der er gennemført teknisk udvikling og implementering af notifikationsløsning til henholdsvis Digitale
Handlingsplaner, Webdyr, Summax og Fødevarekædeoplysningen.
• Der er gennemført teknisk udvikling og implementering af ideladen.seges.dk, der giver landmanden mulighed for at deltage i samtaler og debatter samt at få notifikationer på relevante indlæg.
AP 5 Evaluering og udbredelse
• Den landmandsrettede portalindgang blev løbende testet og evalueret, og der er i den forbindelse oprettet
et brugerpanel samt udarbejdet beskrivelser af brugerønskede ændringer til portalen.
• Der er udarbejdet en vejledning til brug af den landmandsrettede portal samt en introduktionsvideo til
CVR validering.
• Der er gennemført effektvurdering i form af udsendt spørgeskema til brugere af den landmandsrettede
portal.
• Der er endvidere gennemført en analyse af brugernes mobilvaner og brug af sociale medier, som blev
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sammenholdt med tidligere års undersøgelser om sammen emne.
• Der er afholdt møder med relevante samarbejdspartnere indenfor landbrugserhvervet med fokus på at
skabe nye samarbejder om fremtidige dataintegrationer på portalen, der kan understøtte landmandens
daglige driftsledelse.
• Der er endvidere udarbejdet artikel, vejledning og nyhedsbrev med tips og tricks til brug af den landmandsrettede portalindgang.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Optimerende teknologi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Værktøj til optimering af bedriften:
Implementering af et system til håndtering af en landmandsrettet vidensportal, der via opsatte regler for,
hvilke informationer, der skal vises for hvilke brugere, sikrer personaliseret og relevant indhold til landmanden.
Implementering af notifikationsløsning, der kan håndtere notifikationer fra flere forskellige datakilder og som
sikrer, at landmanden bliver gjort opmærksom på relevante og vigtige notifikationer.
Optimerende teknologi:
Udvikling og præsentation af den landmandsrettede portal på desktop, tablet og mobil, der sikrer, at landmanden kan tilgå portalen på alle platforme.
Etablering af et statistikcenter, i form af teknisk implementering af PowerBI, der samler datakilder på tværs
af platforme og præsenterer resultater på en let forståelig måde.
Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikler el. lign.:
Analyse af to målgrupper, i form af planteavlere og økonomikonsulenter, der kan danne baggrund for skitse
til en målrettet portalindgang.
Oversigt, i form af fem forslag til at sikre større rækkevidde og nytteværdi af den producerede viden.
Udbredelse af den landmandsrettede portal via vejledning, artikel, nyhedsbrev og besøg hos relevante
samarbejdspartnere i landbrugserhvervet.

Note 6. Det biobaserede samfund
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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
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.
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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. Desuden 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 leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Teknologier og processer, der er de mest lovende inden for raffinering af grønne biomasser, er blevet beskrevet. Herunder er der beskrevet 10 artikler over teknologi/koncepter indenfor bioenergi og bioraffinering.
Et notat om produktionsøkonomien i forbindelse med udvindelse af protein fra græs på baggrund af et nyudviklet modelværktøj er blevet udarbejdet.
Nye produktionsformer med flerårige afgrøder er beskrevet i dyrkningsvejledninger for pil, hør, hamp og
elefantgræs.
Udenlandsk information om teknologier og anlægskoncepter til bioraffinering er indhentet og udenlandske
anlæg beskrevet.
Der er gennemført analyser til belysning af forretningspotentiale/rentabilitet indenfor bioraffinering og bioenergi, herunder 12 artikler til belysning af forretningspotentialet, rammebetingelser og rentabilitet indenfor
bioenergi, 8 artikler omkring udnyttelse af halmressourcen og 4 omkring driftsoptimering.
Viden fra eksterne forskningsprojekter er indhentet gennem deltagelse i konferencer og seminarer og ved
udgivelse af en rapport over højværdiprodukter i græs og kløvergræs og et notat om Bioraffinering af ensileret grøn biomasse.
Samensileringsforsøgene er blevet videreformidlet på Landbrugsinfo.
FarmTest-rapport over halmpresseres evne til at komprimere halm samt over tørring og presning af halm er
udgivet. Derudover er der skrevet et udkast til en Farmtest-rapport om presning af græs til proteinudvinding.
Der er gennemført demoforsøg med ribbehøst korn med efterafgrøde og skrevet 5 artikler vedrørende brug
af økologisk halm, efterafgrøder eller grøn biomasse til biogasproduktion samtidig med at næringsstofforsyningen til det økologiske jordbrug forbedres.
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Note 7. Hvor skal væksten komme fra i landbruget?
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål var at sikre, at konkurrencekraften og vækstpotentialet i landbruget styrkes.
Det er foregået ved i samarbejde med vækstlandmænd i landbruget at afdække fremtidens udfordringer,
herunder barrierer for at konkurrencekraften og vækstpotentialet i de økonomisk stærkeste landbrug kan
styrkes.
På den baggrund er udpeget tiltag, der skal iværksættes for dels at styrke vækstlandmændene, dels at
transformere erfaringerne til andre landbrug.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Beskrivelse af landbrugsvirksomheden og vækstlandmændenes netværk
AP 1.1. Udpegning og identifikation af vækstlandmænd.
Den store opgave i arbejdspakken var at få et klart billede af definitionen på en vækstlandmand. En vækstlandmand er i branchen oftest karakteriseret ud fra et stort arealtilliggende, mange dyr eller en stor og moderne maskinpark.
Via drøftelser i styregruppen, med projektets advisory board og rådgivningen, kombineret med mange og
forskelligartede økonomiske analyser, definerede vi vækstlandmanden ud fra objektive økonomiske kriterier – i form af landmandens evne til at genere en positiv bundlinje før skat og med en vis form for frihed til
selv at bestemme, målt på soliditetsgrad. Målet med de objektive økonomiske kriterier var at analysere og
dermed udpege vækstlandmænd på en ny måde end den, der normalt bruges i branchen, som ofte resulterer i, at det er dem, der allerede er kendt, som udpeges som vækstlandmænd.
Vi definerede endvidere vækstlandmanden ud fra et tidsperspektiv, hvor vi analyserede hans økonomiske
performance i tiden fra finanskrisen 2008/2009 til nu.
Vi indgik en samarbejdsaftale med 7 rådgivningsvirksomheder for dels at få adgang til økonomiske data,
dels at få valideret de bruttoudtræk med vækstlandmænd, som de indlagte objektive økonomiske kriterier
resulterede i. I samarbejde med rådgivningen justerede vi yderligere på de objektive økonomiske kriterier,
så bruttoudtrækket ramte det rådgivningen også opfattede som ’vækstlandmænd’ ud fra en ren økonomisk
udsøgning.
De objektive økonomiske kriterier blev:
• Overskud efter finansiering og før skat > 2 mio. kr. i 2015 eller øget med mere end 200.000 kr. fra 2012 til
2015.
• Soliditetsgrad >10 pct. i 2015.
• Minimum 1 hektar jord.
• Landbrugsomsætning > 1 mio. kr.
• Udarbejdet Årsrapport i 2012 og 2015
• Personligt ejede virksomheder eller selskaber.
Bruttolisten over vækstlandmænd blev på ca. 1.000 landmænd, heraf 679 fra landbrugets økonomidatabase, som vi kunne arbejde endnu dybere med sammen med IBM. Resten af landmændene fra bruttolisten
var udtræk af landmænd, vi havde købt fra Experian.
Bruttolisten fra landbrugets økonomidatabase blev anvendt til udarbejdelse af en økonomisk rapport, der
analyserede, og ud fra objektive kriterier, gav indblik i, hvem vækstlandmanden er, benchmarket op mod
en sammenligningsgruppe på ca. 3.200 andre landmænd, som er udpeget som de 3.200 landmænd, der
følger efter de udpegede top 2 landmænd i landbrugets økonomidatabase, ca. svarende til top 15 pct.
Vi valgte ret tidligt i processen at ændre titlen ”vækstlandmænd” til ”top 2 pct. landmænd” (i det efterfølgende ofte omtalt som ”top 2”), da vi virkelig stødte ind i mange misforståelser mellem den traditionelle opfattelse af vækstlandmænd og evnen til at tjene penge.
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Ved ”top to landmænd” forstås, at vi arbejder med de 2 pct. bedste landmænd i landbrugets økonomidatabase målt på højeste overskud i kroner før skat og højeste soliditetsgrad - det gav en liste med i alt 679
landbrug. Med hjælp fra de 7 samarbejdende rådgivningsvirksomheder, blev der udpeget i alt 50 top 2
landmænd ud af disse 679 til dybdeinterviews.
De sidste 321 ejendomme op til de 1000 vækstlandmænd på bruttolisten er udpeget på sammen måde fra
regnskabsudtræk fra Experian, og via vort netværk udenfor landbrugets økonomidatabase – det resulterede i 30 udpegede top 2 landmænd til dybdeinterviews.
Ud af de i alt 1.000 top 2 landmænd, der blev udpeget via objektive udtrækskriterier, og de deraf 80 top 2
landmænd, som blev udvalgt via rådgivernes konkrete viden, har vi gennemført kvalitative interviews af i alt
23 top 2 landmænd.
I den økonomiske rapport fremgik det, at ”top 2 landmænd” og sammenligningsgruppen var meget ens, når
vi sammenlignede deres fordeling på aldersgrupper, omsætningsgrupper, virksomhedernes fordeling i hektargrupper og gruppering via antal dyr. Derimod adskilte de sig meget på soliditet, hvor ”top 2” havde en
væsentlig højere soliditetsgrad end sammenligningsgruppen, og på deres bundlinje før skat, hvor ”top 2” i
gennemsnit lå 5-6 gange højere end sammenligningsgruppen.
Hver rådgivningsvirksomhed fik efterfølgende en bruttoliste med deres egne vækstlandmænd, som de efterfølgende validerede via subjektive kriterier, som var:
• Økonomiske nøgletal over tid
• Strategi og strategisk ledelse
• Produktionsdata over tid
• Minimum 1 ansat ud over ejer og gerne 2 ledelseslag
• Evne til at hente og bruge viden
• Skalerbar forretningsmodel – små landbrugsvirksomheder, med relativ stor vækst på bundlinjen
De validerede bruttolister blev efterfølgende anvendt til:
• udpegning af 3-4 top 2 landmænd – som vi kunne gennemføre kvalitative dybdeinterview hos
• udpegning af top 2 landmænd, hvor der var en bestyrelse for landbrugsvirksomheden
• udpegning af top 2 landmænds netværk
• udsendelse af spørgeskemaundersøgelse - som vi kunne bruge til kvantitative analyser
Vi udpegede desuden i samarbejde med forskellige af landbrugets interessenter en gruppe af landbrugets
talenter ud fra følgende subjektive kriterier:
• Ild i øjnene
• Top motiveret
• Skal være synlig og turde ”moone” sit talent
• Har vist positiv personlig udvikling over de seneste 5 år
• Veluddannet og kan omsætte sine kompetencer til drift og udvikling af en virksomhed
• Talent er, hvad du er som person og ikke, hvad du laver.
Vi udpegede desuden i samarbejde med landbrugets interessenter en bruttoliste over:
• investorer – danske og internationale
• internationale landbrug – store specialiserede landbrug i Rusland/Østeuropa og øvrige Europa
AP 1.2. Analyse og interaktion med vækstlandmændenes netværk.
Arbejdspakken har dels fokuseret på afdækning af top 2 landmandens netværk via kvalitative dybdeinterviews, dels på møde med top 2 landmanden og hans netværk.
Udgangspunktet for arbejdspakken var at afdække de aktører, som top 2 landmanden har i sit netværk
samt at fastlægge, hvordan relationerne er mellem top 2 og aktøren – herunder, hvilken viden der overføres.
Der er i arbejdspakken samarbejdet med Christian Waldstrøm, Aarhus Universitet, der i mange år har arbejdet med netværk.
Første runde af de kvalitative dybdeinterviews viste hurtigt, at netværk fylder meget i top 2 landmandens
mindset. Endvidere viste det sig, at rådgivning og netværk står overfor hinanden på en sådan måde, at top
2 prioriterer netværk fremfor rådgivning. Dette ønskede vi at gå dybere ind i ved anden runde af interviews,
hvor vi præsenterede fem top 2 landmænd for en netværksanalyse. Målet med netværksanalysen var at få
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landmanden til at prioritere, hvilket netværk han ville anføre som det vigtigste i forhold til ni forud definerede
temaer for forbedret konkurrencekraft og vækstpotentiale plus to tomme temaer, som top 2 selv kunne definere. Det netværk, som top 2 landmanden fremhævede skulle han så placere i en af rubrikkerne ”ofte anvendt”, ”sjældent anvendt” eller ”kun anvendt en gang” og markere om det var en svag relation eller en
stærk relation.
Den anden del af arbejdspakken omhandlede mødet med landmandens netværk. I første runde af dybdeinterviews stødte vi flere gange på DLF som en vigtig netværksaktør, så vi fik af DLF lov til, at en medarbejder fra projektet måtte følge en DLF rådgiver en hel dag og være med på besøg hos 4 landmænd.
Vi afholdt endvidere i samarbejde med Christian Waldstrøm to netværksmøder for top 2 landmænd og talenter, hvor målet var at afprøve forskellige værktøjer og processer til at etablere og udvikle nye og eksisterende nedværk.
Den store afsluttende konference, der var finalen på projektet blev også gennemført i samarbejde med
Christian Waldstrøm. Konferencen var bygget op som et stort netværksmøde, der var opdelt i små fortrolige netværksgrupper med 8 deltagere med top 2 landmænd, andre landmænd, talenter, bankfolk/investorer og rådgivere, hvor der blev afprøvet forskellige netværksværktøjer og processer.
AP 2. Afdækning af virksomhedernes udfordringer, behov og fremtidsscenarier
AP 2.1. Afdækning af udfordringer, behov og fremtidsscenarier på virksomhedsniveau.
Den store opgave i arbejdspakken har været gennemførslen af 23 kvalitative dybdeinterview af top 2 landmænd og 2 talenter – hvert interview har taget 2-3 timer og er foregået ved køkkenbordet hos de udpegede
top 2 landmænd fra bruttolisten. Interviews er gennemført af to personer fra projektet, en antropolog, som
var ansvarlig for interviewet og en kollega, der skulle udfordre top 2 landmanden på det han sagde, samt
havde ansvaret for at samle op fra interviewet.
Interviews blev gennemført ud fra en interviewskabelon med 9 foruddefinerede temaer for forbedret konkurrencekraft og vækstpotentiale. Top 2 landmanden skulle prioritere, hvilket tema han mente, der var mest
relevant og vigtig for ham, hvorefter antropologen stillede spørgsmål under det pågældende tema – herefter fortsatte man til top 2 landmandens prioritet nr. 2. Efterfølgende er alle interviews blevet afkodet for findings, med særlig fokus på, hvor der var elementer, der gik igen på tværs af de enkelte interviews. Der er
endvidere udarbejdet en analyse af, hvilke temaer der har fået højest prioritet i de 23 dybdeinterviews. Dialogen omkring disse dybdeinterview har efterfølgende været omtalt meget positivt af top 2 landmændene.
De gennemførte dybdeinterviews har givet de kvalitative svar fra top 2.
Den kvantitative analyse blev gennemført via en spørgeskemaundersøgelse, der dels indeholdt en afdækning af den person der svarede, dels skulle give personens inputs på de 9 temaer, der var defineret i forhold til forbedret konkurrencekraft og vækst. Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt via rådgivningens
kvalificerede bruttolister over top 2 landmænd og via Facebook, hvor alle havde mulighed for at svare på
spørgsmålene. Der kom i alt 240 besvarelser.
Der har været afholdt 2 fokusgruppemøder, hvor deltagerne har været talenter. Temaet for fokusgrupperne
har været at drøfte og give inputs til to hovedspørgsmål:
1. Udfordringer, barrierer og potentialer for forbedret konkurrencekraft og vækst,
2. Hvor skal væksten komme fra i landbruget?
Fokusgrupperne er gennemført med 8-10 deltagere pr. gang. Inputs fra de to fokusgrupper er afkodet, og
der er udarbejdet en liste over findings.
Der er gennemført fire dybdeinterviews af investorer, der repræsenterer:
• Professionelle investorer
• Kapitalfonde
• Samarbejdspartnere (rådgivere og finansielle institutter)
Der er udarbejdet en liste over findings. Der er endvidere indsamlet viden fra artikler fra såvel interne som
eksterne kilder.
Der er gennemført en analyse af den omverden, som omgiver dansk landbrug. I første runde af dybdeinterviews, faldt snakken flere gange på den trussel som top 2 ser i forhold til storproduktion af f.eks. grise,
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mælk og hvede, hvor bekymringen går på, at en dansk landmand ikke kan konkurrere med de lønomkostninger, der f.eks. er i Rusland og Østeuropa, når det gælder råvaren fra landbruget.
For at afdække truslen fra de meget store landbrug i Rusland/Østeuropa, har vi dels indsamlet regnskaber
fra 3 store russiske landbrug samt interviewet en international rådgiver, der primært arbejder med Østeuropa, Rusland og Kina.
Et andet tema fra dybdeinterviews var mulighederne for vækst på primært det danske marked med mulighed for at brede det ud til de nærmeste nærmarkeder f.eks. Sverige og England, men også markeder, der
har købekraft til at købe højkvalitetsprodukter f.eks. Kina. For at afdække dette område har vi samarbejdet
med Arla, Sverige og 15 af deres landmænd, hvor fokus har været forskellen på en dansk top 2 mælkeproducent og en dygtig svensk mælkeproducent – eller kort sagt – kan Sverige være en trussel for en danske
landmands vækst. Desuden har vi interviewet en international rådgiver om selve markedet for landbrugsproduktionen i Kina. Endvidere er en økologisk chefkonsulent fra Landbrug og Fødevarer interviewet i forhold til ”hvor skal væksten komme fra i landbruget?”.
Sidste opgave i arbejdspakken var, med udgangspunkt i top 2 landmænd, der har en bestyrelse for deres
landbrugsbedrift, at afdække, hvorfor der er en bestyrelse og værdien i at have en bestyrelse. Emnet er afdækket dels via dybdeinterviews, dels yderligere interviews af top 2 landmænd, der har en bestyrelse, for
at komme en tand dybere i emnet.
AP 2.2. Afdækning af informationskanaler og udvikling af årshjul for informationsformidling.
Afdækningen er gennemført ved:
• Afkodning af dybdeinterviews i forhold til informationskanaler og informationsformidling.
I forbindelse med tre dybdeinterviews er der sat fokus på top 2 landmanden og hans videnskanaler og indhentning af viden.
• Afkodning af den udsendte spørgeskemaundersøgelse.
I spørgeskemaundersøgelsen var indlagt spørgsmål, der havde til formål at afdække, hvor og hvordan
landmænd henter viden – og om top 2 adskiller sig væsentligt fra de andre landmænd på dette område.
• En sammenstilling af top 2 landmænds brug af SEGES’ viden og produkter.
Målet var at se om top 2 landmænd har en anden adfærd på SEGES’ hjemmesider end de andre landmænd i forhold til, hvad der søges efter, hvor meget de bruger siderne og hvor længe de er på siderne.
AP 3. Optimering af landbrugsvirksomheden 24/7/365
AP 3.1. Fokus på produktionen med strategisk perspektiv.
Fokus er top 2 landmanden og hans bedrift – hvor er der muligheder for forbedret konkurrencekraft og
vækstpotentiale i den allerede veltrimmede landbrugsvirksomhed?
Arbejdspakken tog udgangspunkt i de gennemførte dybdeinterviews for at afdække, hvor top 2 ser udfordringer, barrierer og potentialer for forbedret konkurrencekraft og vækst i tiden fra nu og 5-8 år frem.
Der er i arbejdspakken gennemført to virksomhedsbesøg hos henholdsvis en top 2 landmand med mange
forretningsområder og en top 2 landmand med stor specialiseret mælkeproduktion – begge steder var opgaven at pege på udviklingsområder for virksomhederne.
Der er desuden indsamlet inputs og forslag fra investorerne, netværksmøderne, advisory board, rådgivningen og internationale landmænd for at kunne pege på indsatsområder og udviklingsområder til top 2.
Endvidere er rapporten fra Svinesektorens Vækstpanel 2016 blevet nærlæst, da der peges på mange centrale områder for fortsat vækst i den danske svineproduktion, hvor en del af temaerne, giver god mening i
forhold til top 2 landmandens udfordringer og potentialer for vækst.
AP 3.2. Innovation i landbrugsvirksomheden.
I forbindelse med de gennemførte dybdeinterviews, er der også opsamlet viden til denne arbejdspakke.
Målet med arbejdspakken har været at afdække, hvor innovative top 2 er, og hvor deres innovationskraft
ligger?
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De to virksomhedsbesøg i AP 3.1 – hos henholdsvis en top 2 landmand med mange forretningsområder og
en top 2 landmand med stor specialiseret mælkeproduktion – har i høj grad også omhandlet innovation, og
har givet mange inputs til, hvordan top 2 arbejder med innovation i praksis.
Der er desuden indsamlet inputs fra talenterne, investorerne, netværksmøderne, advisory board, rådgivningen og internationale landmænd for at kunne afdække, hvordan, hvorfor og hvornår der fokuseres på innovation i landbruget generelt og specifikt hos top 2.
AP 4. Outlook – next practice
AP 4.1. Etablering af advisory board.
Ved projektets start blev der udpeget personer til et advisory board, som efter en validering kom til at bestå
af tre top 2 landmænd, to talenter, en bankdirektør og en vicedirektør fra rådgivningen.
Målet med projektets advisory board har været at bidrage til strategiske drøftelser, strategiske analyser og
fremdrift i projektet samt at validere og udfordre de løsninger og de metoder, der fremkom i projekts arbejdspakker. Der har været afholdt tre møder med advisory boardet, fordelt over året.
AP 4.2. Behov hos vækstlandmændene de kommende 5 år.
Arbejdspakken har i høj grad haft fokus på fremtiden, og hvilke fremtidige behov, der blev afdækket hos top
2. Der er endvidere arbejdet meget med at få den opsamlede viden fra top 2 landmænd til at brede sig til
det øvrige landbrug.
Der er gennemført to netværksmøder, hvor vi har inviteret de top 2 landmænd, der er blevet dybdeinterviewet, samt de talenter, der har deltaget i fokusgrupperne. Netværksmøderne har omfattet de temaer, der
blev afdækket blandt top to landmændene, som ”områder vi gerne vil vide mere om”.
På møderne blev der arbejdet med netværk samt emnerne ”Mennesket – den irrationelle del af virksomheden”, hvor Mogens Sparre fra Aarhus Universitet havde et indlæg, og ”Future Farming” hvor Søren Bisp
SEGES Future Farming havde et indlæg. Begge netværksmøder har givet inputs til arbejdspakken i forhold
til at afdække fremtidige behov.
Der er endvidere arbejdet meget med rådgivningen i denne arbejdspakke. Der er gennemført 6 møder med
rådgivningen, 4 møder med rådgivernetværk og 2 møder med Arla, Sverige. Møderne har haft fokus på at
afdække behov. Der blev endvidere fokuseret på, hvordan vi får viden fra top 2 landmændene ud til næste
målgruppe af landmænd. Vi arbejdede i projektet med, at den næste målgruppe, som ville kunne lære og
tage imod viden fra top 2, vil være den bedste halvdel af landmændene (top 50 pct. landmænd) målt ud fra
højeste bundlinje og soliditetsgrad.
Men vore analyser og opsamlinger i projektet har medført, at vi primært ser de 25 pct. bedste af landmændene, målt på overskud før skat og soliditetsgrad som den primære målgruppe, der har kompetencer og
potentiale til at lære af top 2 pct. Der vil selvfølgelig også være meget viden fra top 2 landmænd, der kan
opsamles og bruges af top 50 pct. landmænd, men det vil tage længere tid at få top 50 pct. til at implementere og bruge top 2 pct. landmændenes viden.
Den store opgave i denne arbejdspakke har været udarbejdelse af idekataloget ”Hvor skal væksten komme
fra i landbruget?”, som indeholder 11 temaer, der hver især og samlet angiver forskellige veje til vækst og
forbedret konkurrencekraft for såvel top 2 landmænd som landbruget generelt.
Konferencen ”Fremtidens Landbrug – hvor skal væksten komme fra?” har været projektets finale, hvor vi
har præsenteret og delt findings fra projektet i forhold til:
• Udfordringer, barrierer og potentialer for forbedret konkurrencekraft og vækst.
• Hvor skal væksten komme fra i landbruget?
samt via indlæg at sætte yderligere fokus på emnerne:
• Veje til vækst – i den digitale fremtid v/Anne Arhnung, direktør SEGES
• Innovation, bestyrelser, vækst og udvikling v/Mette Neville, Aarhus Universitet
• Netværk v/Christian Waldstrøm, Aarhus Universitet
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AP 5 Kommunikation
For at sikre stor fokus på formidlingen af projektets resultater blev det besluttet at koordinere kommunikationen i en arbejdspakke på tværs af alle arbejdspakkerne.
Vi har hen over året arbejdet med podcast, små videoer, opslag, notater, artikler og nyhedsbreve, som er
blevet distribueret via projektets Idekatalog, Facebook, SEGES.dk, avisartikler, rådgivningen, netværksmøder, møder med rådgivningen, møder med landmænd generelt, projektets konference og i det nye år via
Plantekongressen.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
Der er leveret en lang række leverancer i projektet. Nedenfor er anført hovedleverancerne i henhold til de
punkter, der var anført i ansøgningen:
• Notat med identifikation af de udvalgte vækstlandmænd: "Top 2 % landmænd baseret på objektive økonomiske analyser” og ”Beskrivelse og identifikation af de udvalgte vækstlandmænd med fokus på, hvad de
gør”.
• Beskrivelse af vækstlandmændenes netværk og muligheder for udbygning af disse på topniveau: ”Kortlægning af vækstlandmandens netværk”.
• Beskrivelse af vækstlandmændenes videnkilder og oplæg til udbygning af disse: ”Identifikation af udpegede vækstlandmænds brug af videnkanaler og værktøjer”.
• Oversigt over vækstlandmændenes udfordringer, behov og fremtidsscenarier, herunder en beskrivelse af
behovene for værktøjer og ydelser: ”Opsamling på små marginaler, der kan forbedre landmandens forretning”.
• Oversigt over vækstlandmændenes brug af informationskanaler samt vurdering af kanalernes kvalitet og
troværdighed: ”Vækstlandmændenes brug af informationskanaler samt vurdering af deres troværdighed og
kvalitet”.
• Udvikling af årshjul over informationskanalernes vigtighed: ”Vækstlandmandens årshjul over informationskanaler og viden”.
• Hvis datagrundlaget giver mulighed for det, udvikles en model for, hvilken informationsindsats der forventes at kunne optimere driftsledelsen. Der var desværre ikke signifikante data til at udarbejde en model.
• Vejledning til brug ved samarbejde med strategiske sparringspartnere f.eks. bestyrelser og gårdbestyrelser: ”Vejledning i anvendelse af bestyrelser”.
• Notat med erfaringer fra internationale lead user landmænd: ”Notat med erfaringer fra internationale lead
user landmænd”.
• Notat, der afdækker vækstlandmændenes idégenerering, forretningsudvikling og implementering af nye
tiltag: ”Innovation i landbrugsvirksomheden” og ”Konklusion ud fra interview af vækstlandmænd om deres
tilgang til innovation”.
• Beskrivelse af vækstlandmændenes fremadrettede behov og oplæg til tiltag, der kan dække behovene:
”Idekatalog – Hvor skal væksten komme fra i landbruget” og ” Kobling af vækstpotentialer med behov for
værktøjer og ydelser”
• Projektets observationer og erfaringer formidles løbende i artikler, opslag på de sociale medier samt ved
møder, hvor der deltager landmænd: Der er udarbejdet flere artikler, syv videoer, en podcast, 11 artikler i
aviser og en del opslag på de sociale medier. Endvidere er der afholdt netværksmøder, fokusgruppemøder
og en konference.
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Note 8. Hæv udbyttet i vinterraps
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at hæve udbytterne i praktisk dyrkning af vinterraps for at styrke landmændenes økonomiske
udbytte og samtidig sikre en ressourceeffektiv udnyttelse af alle indsatsfaktorer i dyrkningen af vinterraps.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Dyrkning af vinterraps i praksis
Dyrkningen af ca. 40 vinterrapsmarker er fulgt i vækståret 2017 i samarbejde med 10 planteavlskonsulenter. Observationerne i marken er delt mellem de involverede konsulenter via korte telefonmøder i løbet af
vækstsæsonen. Efter høst er der indsamlet data fra de moniterede vinterrapsmarker, og der er udarbejdet
økonomiske beregninger for de enkelte marker, samtidig med at det er afdækket, om der er enkelte dyrkningsfaktorer, der kan udpeges som særligt kritiske i forhold til at optimere det økonomiske udbytte af vinterrapsdyrkningen.
Arbejdspakke 2. Håndtering af svampe- og skadedyr i vinterraps:
Der er gennemført 6 forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps. I forsøgene er afprøvet 9
forskellige behandlingsstrategier.
Der er også gennemført 5 forsøg med bekæmpelse af skadedyr i vinterrapsens blomstringsfase, i forsøgene er afprøvet 8 strategier for bekæmpelse af skadedyr.
Arbejdspakke 3. Forsøgsmæssig afklaring af udfordringer i vinterrapsdyrkningen.
I løbet af projektets første år er det blevet tydeligt, at der er en markant efterspørgsel efter opdateret viden
om, hvordan man via sortsvalg, udsædsmængde og kvælstofstrategi kan styre udviklingen af vinterrapsen
om efteråret. Udfordringen er at vinterrapsen både skal være veletableret mens den ikke må begynde at
strække sig inden vinter. På den baggrund er der anlagt forsøg efter tre forskellige forsøgsplaner. Der er
anlagt 5 forsøg i tidligt sået vinterraps med to sorter og 4 udsædsmængder og 6 forsøg i sent sået vinterraps med de samme to sorter og udsædsmængder. For at få afklaret betydningen af kvælstofstrategien om
efteråret er der anlagt 6 forsøg med 5 forskellige kvælstofstrategier i efteråret. Forsøgene bliver først høstet
i 2018.
I løbet af 2017 er det nye ukrudtsmiddel Belkar blevet godkendt til brug i vinterraps. For hurtigt at få belyst
styrker og svagheder i midlet er der gennemført 3 forsøg, hvor Belkar via logaritmesprøjtninger er afprøvet i
forskellige doseringer og overfor flere ukrudtsarter.
Projektets leverancer:
- Gennemførelse af produkttest
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet en samlet rapport over resultaterne i 38 vinterrapsmarker. I rapporten sammenholdes
udbyttet i frø og det økonomisk udbytte med indsatsen i marken.
Der er gennemført 10 forsøg med bekæmpelse af svampe og skadedyr i vinterraps. Der er udarbejdet to
forsøgsrapporter, der indgår i Oversigt over Landsforsøgene 2017, hvor resultaterne af forsøg med bekæmpelse skadedyr og svampe i vinterraps er afrapporteret. De opnåede forsøgsresultater inddrages bl.a.
i præsentationer på Plantekongressen i januar 2018.
Der er udarbejdet en kort artikel om erfaringer med Belkar i de tre forsøg, der blev gennemført i efteråret
2017.
På baggrund af diskussionerne omkring praktisk dyrkning af vinterraps og betydningen af sortsvalg er der
udarbejdet en præsentation om mulighederne for at inddrage andre faktorer end udbyttet ved valg af vinterrapssort.
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Note 9. Etablering af fundamentet for anvendelse af Big Data i landbruget
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at optimere landbrugsbedrifternes effektivitet og lønsomhed ved at etablere fundamentet for anvendelse af Big Data i landbruget.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 Juridiske og etiske aspekter i relation til landbrugets datagrundlag
AP 1.1 Sikring af personfølsomme data
Under denne aktivitet er der indledningsvis lavet en behovsanalyse og efterfølgende gennemført en tilpasning af den rettighedsmodel, som sikrer korrekt og sikker adgangsstyring til data, som lagres i de databaser
SEGES driver for landbruget. Tilpasningen gør det muligt for ejere af landbrugsbedrifter at styre/begrænse
hvilke data, de enkelte ansatte inden for samme landbrugsvirksomhed har adgang/rettigheder til.
Endvidere er der udarbejdet et løsningsforslag og gennemført en proof of concept på en sikker løsning til,
hvordan indhentning af samtykker fra ejerne af landbrugsbedrifterne kan ske via SMS og med brug af NemID til sikker identifikation af brugeren. Ligeledes er der udviklet yderligere administrativ funktionalitet til
bl.a. versionsstyring af samtykker.
AP 1.2 Vurdering af etiske aspekter ved sammenstilling og præsentation af data på tværs af datakilder
Der er gennemført en spørgeundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske landmænd, hvor i alt
ca. 200 har svaret. Efterfølgende er der gennemført kvalitative interviews med 3 af deltagerne. Undersøgelsen har afdækket, hvordan landmænd ser på dilemmaet mellem de positive effekter, der kan opnås ved at
sammenstille/dele data på tværs af datakilder og interessenter contra forventningen til fortrolighed omkring
data.
Arbejdspakke 2 Dataanalyse og -præsentation af store datamængder
AP 2.1 Gennemførelse af specifikke analyser inden for udvalgte fokusområder
Indledningsvist er der opbygget to tværfaglige datasæt til analyseformål, hvor faglige data er kombineret
med data fra andre kilder, herunder Sentinel satellitdata og klimadata fra DMI. Efterfølgende er der gennemført to dataanalyser med henblik på at afdække ny viden, der vil kunne danne basis for at prediktere
udbyttet ud fra dyrkningsdata, satellitdata, vejrdata og sædskiftedata. Analyserne har været fokuseret på
afgrøderne sukkerroer til fabrik hhv. vinterhvede og vårbyg, og der er anvendt både klassisk statistik og
machine learning til arbejdet.
Som et led i at udbygge erfaringerne med at anvende og analysere store datasæt bidrog SEGES med formulering af cases og indsamling af datasæt til brug for en ”Food-Hackathon”, hvor en række studerende
inden for datascience analyserede datasættene.
AP 2.2 Præsentation af resultater baseret på store datamængder
Der er gennemført et Proof of concept på visualisering analyseresultater baseret på store datamængder.
Der er anvendt casen ”fremstillingspris mælk” hvor ”live-datasæt” indhentet fra ca. 10 landbrugsbedrifter
udgør analysegrundlaget, som visualiseringen er baseret på. Der er lagt særlig vægt på at kunne præsentere data elektronisk og med mulighed for at slutbrugerne kan tilgå og tilpasse visningen af data efter eget
ønske.
AP 2.3 Vurdering af nye værktøjer til dataanalyse
Der er, med afsæt i en kortlægning af de mangeartede og vidt forskellige former for data om landbrugsproduktionen, der indsamles og analyseres i regi af erhvervet, foretaget en evaluering af, hvilke af de mest udbredte kommercielle analyseværktøjer, som bedst matcher nuværende og kommende analysebehov på
landbrugsdata. Der er i den forbindelse sondret mellem værktøjer til brug for traditionelle deskriptive analyser og værktøjer til mere avancerede præskriptive analyseformål – herunder ”machine learning” på store
datamængder. Der er endvidere afholdt en ide-generingsworkshop omkring cognitive computing teknologiers anvendelsesmuligheder i relation til landbrugssektoren, eksempelvis til billedgenkendelse.
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AP 2.4 Vurdering af muligheder for øget anvendelse af data, som grundlag for vækst/forretningsudvikling
Der er gennemført en vurdering af de forretningsmæssige perspektiver ved at anvende data i en værdikædekontekst, hvor både data opsamlet fra landmandens bedrift og data genereret ved landmandens leverandører og fra forarbejdningsleddet indgår i datagrundlaget. Aktiviteten er gennemført som desk-top research
suppleret med enkelte interviews ved relevante interessenter.
Endvidere er der udarbejdet en konceptuel beskrivelse af rammerne/spillereglerne for etablering af ”et provisorisk datarum”, hvorunder forskellige aktører i værdikæden kan teste perspektiverne ved et øget samarbejde omkring deling af data, inden der laves bindende aftaler.
Projektets leverancer:
- Gennemførelse af produkttest
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Tilpasning af adgangsstyringen til de databaser SEGES driver for landbruget.
Uddybning leverancer
• Tilpasning af den rettighedsmodel, som sikrer korrekt og sikker adgangsstyring til data, som lagres i de
databaser SEGES driver for landbruget. Således at det nu bliver muligt for ejeren af landbrugsbedrifterne
at styre/begrænse hvilke data, de enkelte ansatte inden for samme landbrugsvirksomhed har adgang/rettigheder til.
• Udvikling af administrativ funktionalitet til CVR-validering og versionsstyring af samtykker.
• En konceptbeskrivelse for en sikker løsning til indhentning af samtykker fra ejerne af landbrugsbedrifterne
via SMS og med brug af NemID til sikker identifikation af brugeren.
• En rapport, som sammenfatter resultaterne fra spørgeundersøgelsen om landmænds syn på deling af
data.
• To rapporter, som beskriver analyseresultater fra to cases, hvor data er sammenstillet og behandlet på
tværs af flere datakilder.
• En evaluering af den afholdte Food Hackathon, hvortil projektet har bidraget med cases og datasæt.
• En rapport med anbefalinger til præsentation og visualisering af analyser på store datamængder (case:
fremstillingspris mælk).
• To rapporter som hhv. kortlægger behov for og evaluering af værktøjer til analyser af store landbrugsfaglige datasæt.
• En rapport, der beskriver perspektiverne og mulige forretningsmodeller ved øget brug af data i et værdikædeperspektiv.
• En konceptuel beskrivelse af rammerne/spillereglerne for etablering af provisoriske datarum.

Note 10. Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer i landbruget
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet var at forbedre landmændenes mulighed for at fremskaffe kapital til drift, udvikling
og optimering af den enkelte bedrift ved at etablere nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer.
Projektets aktiviteter:
Som et led i at fremskaffe kapital til den enkelte landbrugsbedrift er der gennemført nedenstående aktiviteter i projektet.
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AP 1 Kortlægning og prioritering af samarbejds- og finansieringsformer
Som udgangspunkt for en række af de øvrige aktiviteter i projektet blev arbejdspakke 1 indledt med litteraturstudier af nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer i ind- og udland samt interviews med
både landmænd, der anvender alternative samarbejds- og finansieringsformer, og eksperter fra universiteter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutioner og -fonde med ekspertise indenfor området Denne vidensindsamling skulle danne grundlag for det katalog, der er udviklet i arbejdspakke 2, og belysningen af,
hvordan data fra disse nye, alternative samarbejds- og finansieringsformer skal håndteres fremadrettet i
forhold til dataopsamlingen med henblik på statistiske, økonomiske analyser af erhvervet, som beskrevet i
arbejdspakke 5.
Vidensindsamlingen om alternative samarbejds- og finansieringsformer i udlandet har taget udgangspunkt i
Polen, Tyskland, Spanien og USA, da disse fire lande er store landbrugsproducerende lande.
Projektet har draget nytte af, at produktionsbetingelserne og -forholdene i disse fire lande er blevet undersøgt tilbundsgående i projekterne ”Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne” og ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets
internationale konkurrenceevne”. Dette har betydet, at der er foretaget litteraturstudier og indsamlet kvalitative data i form af interviews i disse to projekter, som nærværende projekt har kunnet drage nytte af ved at
inddrage projektlederen fra disse to projekter i arbejdet med vidensindsamlingen. Således har projektet på
effektiv vis kunnet anvende erfaringerne herfra, hvilket er opsummeret i notatet ”Alternative samarbejds- og
finansieringsformer i udlandet”, der beskriver de alternative samarbejds- og finansieringsformer, som er
identificeret i de fire lande. At denne ekspertise har kunnet bidrage i projektet, har samtidig betydet, at der
ikke har været behov for at rejse til disse lande for at undersøge forholdene nærmere, hvilket har reduceret
rejseudgifterne i arbejdspakken.
De samlede resultater af vidensindsamlingen – det vil sige af litteraturstudierne af national og international
viden om alternative samarbejds- og finansieringsformer, interviewene af eksperter indenfor området samt
interviewene med landmænd, der anvender alternative samarbejds- og finansieringsformer – er opsummeret i notatet ”Oversigt over nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer med relevans for dansk
landbrug”. Notatet indeholder udover en samlet oversigt over alle de alternative samarbejds- og finansieringsformer, som projektet har identificeret, også en prioritering af, hvilke alternative samarbejds- og finansieringsformer, der har relevans for primærerhvervet. Det er disse prioriterede samarbejds- og finansieringsformer, der er beskrevet nærmere i det katalog, der er udviklet i arbejdspakke 2, og som beskrivelsen
af datahåndteringen i arbejdspakke 5 har taget udgangspunkt i.
AP 2 Udvikling af katalog over udvalgte samarbejds- og finansieringsformer i primærerhvervet
Med udgangspunkt i de alternative samarbejds- og finansieringsformer, som er vurderet som relevante for
landbrugets primærerhverv, er der i arbejdspakke 2 udviklet et samlet katalog med en nærmere beskrivelse
af deres anvendelsesmuligheder. Kataloget består af webkataloget ”Din alternative vej til at fremskaffe kapital” og folderen ”Din alternative vej til at fremskaffe kapital”, der overskueliggør landmændenes muligheder for at fremskaffe kapital til drift, udvikling og optimering af deres virksomheder. Folderen beskriver de
fire anbefalede samarbejds- og finansieringsformer:
1) Samarbejde med selveje i form af outsourcing
2) Samarbejde med delvist ejerskab i form af integrationsmodellen kendt fra Spanien
3) Samarbejde om finansieringsformer som lister forskellige alternative finansieringskilder og -kombinationer
4) Samarbejde uden ejerskab i form af forpagtning, leje og leasing.
Folderen sætter desuden fokus på vigtigheden af, at landmændene overvejer, hvor stor en del af værdikæden de beskæftiger sig med, og hvor mange af bedriftens aktiver de ejer, og hvor mange de lejer. Dette giver dem mulighed for at geare, hvor stor en risiko de ønsker for virksomheden, og hvor stort behovet for
kapital skal være.
Webkataloget er udviklet på landbrugsInfo.dk og seges.dk, hvor der er en række artikler, der uddyber beskrivelserne af de fire anbefalede samarbejds- og finansieringsformer, og der suppleres med yderligere forklaringer samt links til uddybende materiale og oplysninger.
AP 3 Udvikling af koncept for fællesejede driftsfællesskaber og forretningsplan for større staldanlæg
Baggrunden for, at der i arbejdspakke 3 ønskedes at udvikle et koncept for fællesejede driftsfællesskaber
samt en skabelon for forretningsplan for fællesejede større staldanlæg med slagtesvin, var, at Svinesektorens Vækstpanel i 2016 offentliggjorde en rapport, der beskrev, at produktiviteten i dansk slagtesvineproduktion ville kunne forbedres, hvis producenternes kompetencer suppleres på de områder, hvor de ikke
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præsterer optimalt. Dette, vurderede panelet, ville kunne opnås ved at samle slagtesvineproduktionen i
større staldanlæg. Derfor skulle arbejdspakke 3 udvikle et koncept for fællesejede driftsfællesskaber, hvor
driften af flere husdyrbedrifter lægges sammen, og hvor hver driftsgren varetages af den producent, der
besidder størst kompetence på området, samt en skabelon for en forretningsplan for fællesejede større
staldanlæg med slagtesvin som selvstændigt forretningsområde.
Ideen med driftsfælleskaber indenfor primærproduktionen er ikke ny, men den har indtil nu primært udmøntet sig i interessentskaber i familiesammenhænge. Grundtanken i projektet var dog, at udviklingen af både
konceptet og forretningsplanen skulle ske med udgangspunkt i eksisterende etableringsprojekter omkring
fællesejede slagtesvineproduktioner og fællesejede driftsfællesskaber med deltagelse af både lokale rådgivere samt eksperter fra SEGES med ekspertise indenfor svineproduktion for at sikre, at udviklingen tog udgangspunkt i praksis. De eksisterende projekter, herunder særligt det såkaldte Månegris-projekt i Thy, viste
sig imidlertid ikke at blive til noget på grund af forskellige administrative og lokale forhold. Dermed havde
projektet ingen eksisterende etableringsprojekter at tage udgangspunkt i ved udviklingen af konceptet og
skabelonen for forretningsplanen. På nuværende tidspunkt eksisterer der udelukkende driftssamarbejder
mellem landmænd med udgangspunkt i slagtesvineproduktion, hvor de enkelte landmænd ejer hver sin del
af det samlede driftsfællesskab og varetager denne del. Der eksisterer således ingen fællesejede driftsfællesskaber, hvor flere bedrifter lægges sammen til et fællesejet driftsfællesskab, og hvor hver driftsgren varetages af én af landmændene – og slet ikke i den størrelsesorden, som projektet skulle undersøge og udvikle et koncept og en forretningsplan på baggrund af for at kunne opfylde ambitionen om at forbedre produktiviteten i slagtesvineproduktionen.
Potentialet og mulighederne for driftsfællesskaber er dog ikke blevet mindre af, at de eksisterende etableringsprojekter ikke er blevet til virkelighed. Der er fortsat et stort potentiale i fællesejede slagtesvineproduktioner, hvor varetagelsen af driften ligger hos den producent med størst kompetence indenfor området.
Derfor har projektet udviklet og beskrevet et koncept for fællesejede driftsfællesskaber samt skitseret en
forretningsplan for større staldanlæg med slagtesvin. Udviklingen er sket ud fra et teoretisk perspektiv.
Sammenlignelige økonomiske analyser estimerer dog, at der er økonomiske potentialer ved stordrift, og
dermed er udgangspunktet for at beskrive sådan en model fortsat til stede. Og selvom modellen ikke kan
suppleres med erfaringer fra eksisterende projekter, så er det vurderingen, at konceptet vil kunne anvendes til etablering af et fællesejet driftsfælleskab med slagtesvineproduktion.
AP 4 Udvikling af et Due Diligence-værdiansættelsesværktøj
Som et led i at fremskaffe fremmed kapital er det væsentligt, at de eksterne investorer, der skal investere i
virksomheden, får et fyldestgørende billede af virksomheden, så de har et tilstrækkeligt og professionelt
grundlag at træffe deres beslutning ud fra. Denne viden kan en grundig værdiansættelse og due diligenceundersøgelse af virksomheden bidrage med. Due diligence-undersøgelser er dog ikke ret udbredt i landbruget, men denne udvikling er ved at vende i takt med, at efterspørgslen på fremmed kapital, der ikke
kommer fra realkredit- eller pengeinstitutterne, er stigende. En due diligence-undersøgelse er således også
et godt forberedelsesværktøj – uanset om man står som sælger eller køber af et landbrug, ønsker at tiltrække investorer eller selv ønsker at investere, eller hvis man vil optimere sin virksomhed, evt. med henblik på et senere salg.
Derfor har projektet haft fokus på at kortlægge, hvilke faser due diligence-processen består af, herunder
den indledende værdiansættelse og de efterfølgende due diligence-undersøgelser, der tillægges værdiansættelsen, og som til slut resulterer i grundlaget for den endelige aftale, som due diligence-processen er
udarbejdet som en del af.
Som led i kortlægningen af due diligence-processen har projektet beskrevet, hvilke metoder der findes til
værdiansættelse af virksomheden, hvilke faser der generelt er i en due diligence-undersøgelse, og hvilke
områder som er vigtige at have fokus på ud fra et landbrugsperspektiv.
Værdiansættelsesmetoderne er videreført i det værdiansættelsesværktøj, der er udviklet i projektet. Værktøjet er et regneark bestående af to faner. Den første fane er selve værdiansættelsen, der sammen med
vejledningen hertil beskriver, hvordan man summerer de fire værdiansættelsesmetoder og tillægger de
kvantitative resultater af de forskellige due diligence-undersøgelser. Denne fane er et oversigtsark over resultaterne af de forskellige værdiansættelsesmodeller og due diligence-faser i processen.
Beskrivelsen af værdiansættelsesmetoder lægger vægt på, at ingen af metoderne kan stå alene. Derfor er
alle fire metoder også repræsenteret i værdiansættelsesværktøjet. Særligt DCF-metoden (discounted cash
flow – altså diskonteret pengestrøm) er dog væsentlig at have med i værdiansættelsen, da denne metode
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opgør værdien af virksomheden ud fra en tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige ”frie pengestrømme”. Det vil sige, at metoden giver et overblik over, hvor mange penge virksomheden har tilbage efter
investeringer til at honorere virksomhedens finansiering. Metoden er afgørende, da den siger noget om forventningerne til virksomhedens indtjening og dermed ikke kun tager stilling til værdien af aktiverne i virksomheden, hvilket to af de øvrige værdiansættelsesmetoder tager udgangspunkt i. Derfor indeholder den
anden fane i værdiansættelsesregnearket en beregningsskabelon, der tager udgangspunkt i DCF-metoden, hvor blandt andet oplysninger fra virksomhedens årsrapport, fremtidige budget, fremtidige rentesatser
og afkastkrav til egenkapitalen skal indsættes. Der er ligeledes lavet følsomhedsberegninger i regnearket.
Resultatet af udregningerne i denne fane indgår direkte i værdiansættelsesfanen under resultatet af DCFmetoden.
Kortlægningen af due diligence-faserne samt værdiansættelsesmetoderne er udarbejdet i samarbejde med
Elmann Advokatpartnerselskab, der er specialiseret indenfor due diligence, hvor de selv udfører due diligence-undersøgelser samt underviser i erhvervskurser i due diligence.
Værdiansættelsesværktøjet er udviklet i samarbejde med Ulrik Nørskov, der er statsautoriseret revisor og
sammen med Søren Ingerslev fra Elmann Advokatpartnerskab, der underviser i due diligence.
Prototypen af værdiansættelsesværktøjet blev afprøvet hos en landmand, hvorefter det blev justeret til ud
fra disse erfaringer, inden det efterfølgende blev afprøvet hos yderligere to landmænd.
AP 5 Datastruktur i forbindelse med nye samarbejds- og produktionsformer samt ejerstrukturer
Med udgangspunkt i de alternative samarbejds- og finansieringsformer, som i arbejdspakke 1 er vurderet
som relevante for landbrugets primærerhverv, er der i arbejdspakke 5 foretaget kortlægning af de nuværende datastrukturer med henblik på håndtering af data fra disse nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer. I den forbindelse er der taget stilling til, hvordan disse nye ejerformer skal defineres og klassificeres i Økonomidatabase, som SEGES håndterer, og hvor der opsamles regnskaber fra landbruget med
henblik på håndtering og systematisering af regnskabsdataene, så de kan anvendes til statistiske, økonomiske analyser af erhvervet. I takt med strukturændringerne er det formodningen, at disse nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer vil vinde endnu mere indpas, og derfor er det væsentligt at tage
stilling til, hvordan data fra disse bedrifter skal håndteres fremadrettet. Derfor tager notatet i denne arbejdspakke stilling til, hvordan disse nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer skal håndteres, samt
hvilke fremtidige strukturer og registreringer der kræves, for at bedrifterne kan indgå i de udtræk og sammenligningsanalyser, som datagrundlaget anvendes til. Dette er ligeledes med henblik på at kunne markere disse specielle ejerformer i systemet, således at de kan anvendes til statistiske formål, herunder sammenligning med hinanden. Med den nuværende datastruktur er det ikke muligt at foretage sådanne sammenligninger, men som det fremgår af notatet, vil en bedre registrering af oplysninger om bedrifterne kunne
bidrage til, at der fremadrettet vil kunne foretages sådanne sammenligninger.
AP 6 Formidling af projektets resultater og konklusioner
Rent formidlingsmæssigt er der i forbindelse med udviklingen af det samlede katalog i arbejdspakke 2 fokuseret på at skabe overblik over de anbefalede alternative samarbejds- og finansieringsformer. Det er ud fra
dette perspektiv, at der er udarbejdet både en folder og et webkatalog, der muliggør uddybende beskrivelser. Folderen er trykt i 130 eksemplarer, hvoraf de 80 eksemplarer er uddelt til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, hvor underviserne indenfor finansiering har givet udtryk for, at de vil bruge materialet overfor
de elever, der læser til jordbrugsteknolog. På denne måde har projektet forsøgt at henvende sig til både de
etablerede landmænd og de unge, som er på vej ind i erhvervet.
Der er i tillæg hertil skrevet en artikel om folderen og webkataloget samt et opslag om samme emne på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Resultaterne af udviklingen af due diligence-værdiansættelsesværktøjet er formidlet i form af en temadag
for rådgivere, hvor projektet præsenterede værdiansættelsesregnearket samt de forskellige faser af en due
diligence-undersøgelse. Det er de færreste landmænd, der selv vil kunne udarbejde en due diligence på
deres virksomhed, da dette kræver ekspertise indenfor både økonomi og de forskellige fagområder af en
bedrift. Derfor har projektet fokuseret på formidlingen til landmandens rådgivere, da det vil være dem, som
vil være primus motorer i en due diligence-proces i landbruget. Der er udarbejdet to artikler i forbindelse
med temadagen med due diligence. Derudover er der skrevet tre artikler, der forklarer sammenhængen
mellem de forskellige notater, der er udarbejdet omkring due diligence og værdiansættelsesmetoder, ligesom artiklerne linker til værdiansættelsesregnearket. Disse artikler er ligeledes formidlet i et opslag på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
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Derudover er der holdt et oplæg om alternative finansieringsformer på et seminar omkring finansieringen af
fremtidens landbrug.
Mange af aktiviteterne er blevet færdige forholdsvis sent i projektperioden grundet ressourceudfordringer,
som har forsinket processen. Derfor har det ikke været muligt i ligeså høj grad som ønsket at foretage den
løbende formidling af projektets resultater over en længere periode, herunder afholdelse af møder for landmænd. Det kan dog bemærkes, at projektets resultater omkring due diligence vil blive formidlet ved et oplæg på Kvægkongressen til februar 2018.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Udvikling af et regnearksværktøj til brug ved køb, salg, investering eller optimering af en landbrugsvirksomhed
Uddybning leverancer
Der er i projektet udarbejdet følgende leverancer:
- Tre notater med opsamling på vidensindsamlingen om nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer, herunder en oversigt over de identificerede samarbejds- og finansieringsformer samt en prioritering af,
hvilke der er relevante for primærerhvervet.
- Et samlet katalog med en nærmere beskrivelse af de prioriterede samarbejds- og finansieringsformers
anvendelsesmuligheder. Kataloget har form af en folder, der giver overblik over de anbefalede samarbejdsog finansieringsformer, samt et webkatalog med uddybende beskrivelser heraf.
- Et teoretisk notat med beskrivelse af et koncept for fællesejede driftsfællesskaber, hvor driften af flere
husdyrbedrifter lægges sammen, og hver driftsgren varetages af den producent med størst kompetence
indenfor området, samt en beskrivelse af en forretningsplan for fællesejede større staldanlæg med slagtesvin som selvstændigt forretningsområde.
- Et regnearksbaseret værdiansættelsesværktøj til brug i en due diligence-proces samt supplerende notater
med beskrivelse af de forskellige værdiansættelsesmetoder og faser i en due diligence-proces.
- Et notat med en kortlægning af datastrukturen for de fremtidige ejerformer, herunder en beskrivelse af
den fremtidige datastruktur samt en oversigt over de forhold, som datastrukturen skal forholde sig til i relation til de fremtidige samarbejds- og ejerformer.
- En temadag for rådgivere om Due Diligence, to oplæg om fremskaffelse af kapital via alternative finansieringsformer samt tre artikler i nyhedsbreve og på landbrugsinfo.dk og tre opslag på sociale medier om projektets resultater.

Note 11. Virkemidler og målrettet indsats
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at sikre landbrugets indtjening i markbruget og minimere samfundets omkostninger i forbindelse med den målrettede indsats og regulering, og samtidig bidrage til et rent vandmiljø. Dette opnås ved
at dokumentere og få godkendt flest mulige virkemidler, primært virkemidler uden for, eller i kanten af, dyrkningsfladen. Der er samtidig vigtigt at få disse virkemidler bragt i spil i relevante områder.
Projektets aktiviteter:
Akt. 1 Udvikling af virkemidler i kanten og udenfor dyrkningsfladen.
I denne aktivitet er der arbejdet med en lang række forskellige virkemidler herunder etablering af intelligente bufferzoner, mættede randzoner, dyrkning af sumpplanter, spærringer, afbrudte dræn og bioreaktor
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med træflis.
Der er i projektet etableret en mættet randzone med sumpplanter. Der er beskrevet, hvordan 3 nye intelligente bufferzoner er blevet etableret i 2017 ved Skive, Haderslev og Horsens. Der er lavet film om intelligente bufferzoner, mættede randzoner, film med matrice minivådområder og afbrudte dræn.
Akt. 2 Udvikling af marine virkemidler.
Den væsentligste aktivitet i denne arbejdspakke, som vil få meget stor betydning for vandforvaltning i fremtiden, er udvikling og test af ideen med tidslig målretning af kvælstof til fjorde. Idéen omhandler, at fra fjorde
med kort opholdstid vil kun dele af årets kvælstofudledning have betydning. Dertil er der gennem året arbejdet med idéen om iltning af Mariager Fjord som mulighed for at øge fjernelsen af kvælstof fra fjorden.
Linemuslinger i Mariager Fjord er endvidere blevet undersøgt som virkemiddel til at fjerne N og P.
SEGES har desuden kontakt med nye projekter, der undersøger virkemidlerne ”sandcapping”, Østers (alternativt til blåmuslinger som filtrator) og opsamling af søsalat.
Akt 3. Udrulning af den målrettede indsats
Projektet har haft fokus på at klæde miljørådgivere på med vejledninger, workshop og skabeloner til at
finde og screene for potentielle placeringer for virkemidler og herefter processen med myndighedsansøgninger. Ligeledes har der været sat mange ressourcer ind på at klæde miljørådgivere på via feltbesøg til
konkrete potentielle placering af virkemidler ude hos landmænd. Der er opstået gode læringer, når konkrete placeringer vurderes i forhold til terræn og andre vigtige faktorer. Endelig er der sendt materiale ude
til planteavlsrådgivere om de nye muligheder, så flest mulige landmænd kan blive orienteret.
I 2017 er der etableret 3 nye intelligente bufferzoner med midler fra staten og Promilleafgiftsfonden. To
med forskningsindsats og et demoanlæg. De 3 projekter er samlet anvendt til at beskrive hvordan de konstrueres. De 3 etablerede anlæg er anlagt meget forskelligt i forhold til det omgivende terræn. I projektet er
de alle beskrevet med visuelle konstruktionsvejledninger i en artikel. Der er lavet 4 film om intelligente bufferzoner under og efter etablering. Tre af dem er med landmændene i centrum.
Der er lavet i alt 9 film i projektet om nye virkemidler. 2 om mættede randzoner, 3 om intelligente bufferzoner, 1 om matrice minivådområder, 1 om afbrudte dræn, 1 om virkemidlernes placering i terræn og 1 om
etablering af minivådområder.
Der er udarbejdet vejledninger, som rådgivere kan anvende i den målrettede indsats ved etablering af miljøtiltag:
a. Vejledning til screening af drænoplande i SCALGO Live. Identifikation af større afstrømingsområder og
sandsynliggørelse af bagvand i programmet
b. Vejledning til Kollekto registreringsværktøj som rådgivere skal bruge til at indsamle data om mulige placeringer af miljøtiltag, minivådoråder, inteligente bufferzoner o.s.v.
c. Lovgivning vedr. ansøgning om tilladelse til virkemidler. Håndtering af lovgivningen ved etablering af miljøtiltag, landzonetilladelse, reguleringstilladelse, udledningstilladelse, naturbeskyttelsesloven og skabelon
til indhentning af tilladelser.
d. 1 workshop omkring værktøjer til den målrettede indsats – fokus på SCALGO Live, Kollecto og Graveværktøjet
Der er foretaget 4 feltbesøg ude hos landmænd sammen med lokale rådgivere med det formål at se på potentielle placeringer for virkemidler og sparring på, hvilke overvejelser man skal gøre sig i den forbindelse.
Der er 5 artikler om matrice minivådområder. Temanummer i Vand og Jord nr. 3 2017.
Akt. 4 Projektledelse og overordnet kommunikation og formidling.
I denne arbejdspakke er projektet styret, koordineret og afrapporteret. Derudover har der været stor aktivitet i forhold til formidling, hvor der er udarbejdet en lang række casefilm om virkemidler ude hos landmænd,
som har været flittigt set på flere forskellige platforme. Derudover er Virkemiddelkataloget opdateret, og der
er samlet op på en række faktaark med vådområdeprojekter i fokus
Der er afholdt møder med erfagrupper, landmænd og studerende om nye virkemidler.
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Deltagelse i international workshop om miljøtiltag og konference om paludikultur i Tyskland. Møde med miljørådgivere fra Norge og EU projektet Nuredrain som arbejder med filterløsninger.
Der er udgivet 7 artikler om intelligente bufferzoner, mættede randzoner, paludikultur film,
Virkemiddelkatalog - Målrettede miljøtiltag i Landbruget er blevet opdateret med nye etablerede miljøtiltag i
2017 samt dokumenterede miljøeffekter og billeder af miljøtiltagene. Kataloget bliver udleveret i kongresposen på Plantekongres 2018 med 2.100-2.200 deltagere
Der er udarbejdet et katalog, hvor faktaark om større Vådområdeprojekter er samlet. Kataloget bliver udleveret på Plantekongres 2018 med 2.100-2.200 deltagere
Artikler i Landbrugsavisen, Maskinbladet og Agro
Der er afholdt en workshop for ledende planteavls- og miljøkonsulenter i på SEGES. Workshoppen fokuserede på at markedsføre etablering af virkemidler og give deltagerne en status på udvikling af nye virkemidler. Diskussion af hvad rådgivningssystemet kunne gøre for at informere landmændene
Deltagelse i Blå fremdriftforum hvor deltagerne fik en status på udvikling af virkemidler og effekt af vikemidler i oplandet.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Udgivelse af 2 kataloger
Uddybning leverancer
Der er etableret en mættet randzone med en mindre paludikultur af tagrør, elefantgræs og rørgræs ved
Skive. Der er udarbejdet 1 stk. DHI rapport, som dokumenterer betydning af en tidslig kvælstofmålretning
for Karrebæk Fjord via en mekanistisk modellering (MIKE3) af Karrebæk Fjord. 3 stk artikler, som omhandler tidslig målretning, linemuslinger og iltning. 1 artikel i ”Vand og Jord” som omtaler betydning af tidslig
målretning. Der er lavet i alt 9 film i projektet om nye virkemidler. Der er udarbejdet 2 vejledninger, som
rådgivere kan anvende i den målrettede indsats ved etablering af miljøtiltag. Der er lavet 5 artikler om matrice minivådområder. Temanummer i Vand og Jord nr. 3 2017. Der er udgivet 7 artikler om intelligente bufferzoner, mættede randzoner, paludikultur film. Artikler i Landbrugsavisen, Maskinbladet og Agro. Der er
lavet 2 kataloger: Virkemiddelkatalog - Målrettede miljøtiltag i Landbruget og Vådområdeprojekter.

Note 12. Kompetenceudvikling af nytilkomne og udenlandske medarbejdere
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at øge kvaliteten og effektiviteten i det arbejde, som nytilkomne og udenlandske
medarbejdere leverer i landbrugsvirksomhederne via målrettet kompetenceudvikling.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Analyse og behov
• Det blev i starten af behovsafdækningsfasen besluttet at sætte fokus på nytilkomne og udenlandske medarbejdere (herefter samlet kaldet udenlandske medarbejdere) i dansk svineproduktion. Formålet med at
afgrænse os til svineproduktionen var at have tid og ressourcer til at lave en tilbundsgående afdækning af
behovene for kompetenceudvikling blandt målgruppen. Målgruppen af udenlandske medarbejdere var på
mange måder ny for SEGES, og der var derfor behov for at etablere en solid forståelse af målgruppen for
at kunne lave et produkt, der tager udgangspunkt i dem og rammer deres behov. I 2018 vil projektet koncentrere sig om udenlandske medarbejdere hos mælkeproducenterne.
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1.1 Kvantitativ behovsafdækning
• Vi har gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor vi sendte et elektronisk spørgeskema ud til 1.278
ejere/ledere af sohold i Danmark. 166 personer, der alle havde udenlandske medarbejdere ansat, svarede
på spørgeskemaet. Formålet med at udsende skemaet var at komme bredt ud i målgruppen. Spørgsmålene havde bl.a. fokus på at afdække, om respondenterne vidste, hvad digitale kurser er, og hvad deres
holdning i så fald var til digitale kurser. Vi spurgte endvidere ind til de udenlandske medarbejderes forudsætninger for at arbejde i svineproduktionen samt til de faglige behov. På den måde kunne vi lære målgruppen bedre at kende og etablere et godt grundlag for at udarbejde mere fokuserede spørgsmål forud for
de individuelle interviews.
1.2 Interview af landmænd og 1.3 Fokusgruppeinterview af udenlandske medarbejdere
• Vi besøgte i alt 13 svinebesætninger med udenlandske medarbejdere og foretog interviews med såvel
ansatte, som var udenlandske medarbejdere og ejere/ledere, som var danske. Til dette arbejde var der lavet en interviewguide målrettet både udenlandske medarbejdere og danske ejere/ledere. Det gjorde vi for
at afdække begge parters oplevelser af de udfordringer og muligheder, de oplever i forhold til at få medarbejderne hurtigt i gang i arbejdet og opnå en høj kvalitet i opgaveløsningen. Samtalerne havde også fokus
på at belyse, hvilke muligheder parterne ser for kompetenceudvikling. Interviews af udenlandske medarbejdere foregik ved at følge dem i deres arbejde over et par timer, da det skabte tryghed i relationen og dermed en højere kvalitet i data. Vi har interviewet:
Ejere/ledere: 14 personer
Udenlandske medarbejdere: 41
• Der blev etableret en referencegruppe (herefter kaldet SEGES Akademis advisory board), som gennem
projektet var med til at sikre, at SEGES Akademi rammer målgruppen af udenlandske medarbejdere med
relevante tilbud om kompetenceudvikling. Der blev søgt bredt efter landmænd, som ansøgte om at deltage.
På baggrund af et telefoninterview, blev alle ansøgere vurderet og udvalgt ift. nedenstående kriterier:
o Uddannelsesbaggrund
o Indsigt i branchen
o Deltagelse i dialog
o Deltagelse i andre fora/netværk
o Egen deltagelse i kompetenceudvikling
o Udenlandske medarbejdere ansat og/eller kollega til udenlandske medarbejdere
o Mødestabil
o Erfaring med ledelse af udenlandske medarbejdere
o Bedriftstype
• Resultaterne af den kvantitative undersøgelse i pkt. 1.1 og interviewene på de 13 bedrifter blev præsenteret for SEGES Akademis advisory board bestående af 8 ejere/ledere af landbrugsvirksomheder – 7 svinebedrifter og 1 kvægbedrift. Advisory boardet kvalificerede og verificerede analysen af behovene for kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere i landbruget yderligere, og prioriterede i hvilken rækkefølge vi
skulle behandle de emner, som var fremkommet i undersøgelsen og interviews, så vi startede med at behandle de emner, som målgruppen oplevede var mest presserende.
• Der blev etableret et samarbejde med specialestuderende Mille Møller Nielsen og Ellen Øvig Jørgensen,
der skrev speciale om udviklingen af e-læring til udenlandske medarbejdere i dansk svineproduktion på
Aalborg Universitet på studiet Læring og forandringsprocesser.
1.4 Interview af rekrutteringsbureauer
• Resultaterne blev endvidere præsenteret og kvalificeret af rekrutteringsbureauet Agro Job, som samtidig
blev interviewet om, hvad og hvordan de oplever behovet for kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere, samt hvad de gør for at løfte de udenlandske medarbejderes kompetencer.
1.5 Interviews af ressourcepersoner
• Resultaterne af den kvantitative undersøgelse og interviews, der var blevet kvalificeret og prioriteret af
SEGES Akademis advisory board blev præsenteret for 3 svinefaglige dyrlæger med det formål at kvalificere og kvalitetssikre data og prioriteringen af emnerne.
• Resultaterne blev endvidere præsenteret og kvalificere af rådgivere i landbruget, som samtidig blev interviewet om, hvad og hvordan de oplever behovet for kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere. Vi
var i dialog med SvineRådgivningen, LandboSyd, AgriNord og LandboNord, som alle er meget engagerede
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inden for udenlandske medarbejdere og/eller svinerådgivning.
1.6 Analyse og prioritering af udfordringer
• Den kvantitative undersøgelse og interviewene blev analyseret med fokus på at indkredse behovene for
kompetenceudvikling blandt udenlandske medarbejdere. I analysen så vi på:
o Uddannelsesniveau for udenlandske medarbejdere
o Læringsmetode – hvordan bliver udenlandske medarbejdere oplært i dag
o Motivation for læring blandt udenlandske medarbejdere
o Kulturelle forskelle i arbejdet
o Holdninger til kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere
o Emner for kompetenceudvikling
• Vi foretog en markedsanalyse – blandt andet for at afdække, hvilke tilbud der evt. allerede findes på markedet inden for kompetenceudvikling for udenlandske medarbejdere og e-læring til disse.
• Afslutningsvis blev der udarbejdet en samlet rapport, der samler op og analyserer behovene for kompetenceudvikling blandt udenlandske medarbejdere samt konkluderer, at e-læring er en god måde at nå de
udenlandske medarbejdere med viden om dansk svineproduktion, fordi e-læring er tilgængeligt, der hvor
medarbejderne er, og når det passer dem.
AP 2 Design og udvikling af målrettet kompetenceudvikling
2.1 Målrettet kompetenceudvikling gennem e-læring
• Vi konkluderede i den afsluttende rapport i AP 1, at e-læring er en god måde at nå de udenlandske medarbejdere, der arbejder i dansk svineproduktion. Det er fleksibelt, da man kan koble sig op til et e-læringsmodul alle steder, når det passer den enkelte.
• Der blev i projektet konkluderet, at for at opnå et professionelt resultat i e-læring havde vi brug for at inddrage specialiserede eksterne kompetencer i selve produktionen af e-læring. Disse kompetencer besidder
SEGES ikke i tilstrækkeligt omfang. I den forbindelse holdt vi møder med tre leverandører: MOCH,
Key2Know og Conzentrate. Vi valgte at samarbejde med Conzentrate.
• Beskrivelsen af emnerne til e-læringsmodulerne blev udviklet med fokus på:
o Læringsmål – hvorfor skal de lære om dette emne?
o Typiske fejl – hvad er det for nogle typiske fejl, som vi ser inden for områderne?
o Hvad kan de – hvad skal deltagerne kende/kunne inden for området?
o Leders støtte – Hvad skal lederne gøre for at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling?
Denne beskrivelse understøtter læringsmodellen 4MAT, som Conzentrate arbejder med.
• Der blev afholdt en læringsmålsworkshop, hvor vi sammen med Conzentrate gennemgik vores materiale.
2.2 Udarbejdelse af e-læringsforløb
• Conzentrate har udarbejdet storyboardet. Storyboardet beskriver præcis, hvad der skal siges i e-læringsmodulet, testspørgsmål med forkerte og rigtige svarmuligheder, hvordan grafikken skal understøtte budskaberne og hvilke billeder/videoer, der skal bruges. Der har været tre korrekturgange ift. at få storyboardet
på plads, hvor SEGES har givet faglig og pædagogisk feedback ift. målgruppen.
Der er blevet arbejdet med følgende moduler (1-6) i 2017: Velkommen til dansk svineproduktion, Soens og
grisens cyklus, Smittebeskyttelse, Medicinhåndtering, Foder og vand til grisen og Flytning af grise.
• Conzentrate har udarbejdet det opsatte e-læringsforløb. Der har været tre korrekturgange ift. at få e-læringskurserne på plads, hvor SEGES har givet faglig og pædagogisk feedback ift. målgruppen. SEGES har
leveret alle videoer og billeder, der er brugt i e-læringsforløbene. E-læringen er foreløbigt lavet med dansk
tale, men vil i 2018 bliver oversat til engelsk og formentlig rumænsk og ukrainsk, hvorfra de fleste medarbejdere i svineproduktionen kommer.
AP 3 Test, evaluering og videreudvikling af e-lærings-forløb
3.1 Test og videreudvikling af e-læring
• E-læringsmodulerne er blevet testet af SEGES Akademis advisory board på et dagsmøde, hvor modulerne er blevet set igennem, drøftet i grupper og hvor der blev samlet op i plenum.
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• E-læringsmodulerne er blevet testet af Bettina Green Kanstrup, der tidligere har været driftsleder hos
Danpiglet og som i dag stadig kører som driftsleder på tre besætninger med udenlandske medarbejdere,
samtidig med at hun er ansat hos landbrugsrådgivningsvirksomheden VKST.
• På baggrund af testen er de opsatte e-læringsforløb blevet justeret ift. testpersonernes feedback.
AP 4 Formidling
4.1 Kongresser
• Vi har formidlet projektets formål og løbende resultater på Plantekongressen d. 16.-17. januar, Kvægkongressen d. 27.-28. februar og Svinekongressen d. 24.-25. oktober. Hertil er der blevet lavet diverse materialer for herigennem at nå ud til landmændene med vores budskaber. På kongresserne har der til sammen
deltaget omkring 5.000 interessenter inden for landbruget, så det er et oplagt sted at møde både landmanden og hans medarbejdere, samt landbrugets rådgivere, der løbende er i dialog med landmændene.
• Vi deltog også på Faglig Nyt for svineproducenter med et oplæg om e-læring til udenlandske medarbejdere.
4.2 Skriftlig formidling
• Vi har fem gange i løbet af året haft større eller mindre artikler i den landbrugsfaglige presse, som satte
fokus på ledelse og hermed kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere.
• I SEGES Akademis nyhedsbrev til landmændene har vi løbende gennem året formidlet projektets formål
og resultater. Dette er bl.a. sket op til kongresserne for at sætte fokus på, at landmændene kunne møde os
der til en dialog om projektet.
4.3 Formidling via sociale medier mv.
• Ved etablering af SEGES Akademis advisory board havde vi flere opslag på de sociale medier og en artikel på SEGES’ hjemmeside i forhold til, at vi søgte landmænd til gruppen.
• På SEGES Akademis Facebook-side har der gennem året været opslag om udviklingen i projektet og de
resultater, som vi løbende kom frem til. Dette har også været intensiveret op til vores deltagelse på kongresserne.
• Der er blevet produceret en podcast med det formål at sætte kompetenceudvikling af udenlandske medarbejdere på dagsordenen. I podcasten deltog Martin Mogensen fra Go gris, som sad i advisory boardet, i
en dialog med Tenna Holdorff Christiansen, antropolog hos SEGES, om ledelse af udenlandske medarbejdere. Podcasten er blevet formidlet i et nyhedsbrev til landmændene og på Facebook.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt produkt
- Andet
- Der er udarbejdet en rapport om målgruppen udenlandske medarbejdere. Der er løbende blevet formidlet
direkte til landmændene på kongresser, i den landbrugsfaglige presse, via nyhedsbreve, Facebook og podcast
Uddybning leverancer
• Der er udgivet en rapport, der beskriver målgruppen af udenlandske medarbejdere og deres behov for
kompetenceudvikling.
• Vi har i 2017 produceret et e-læringsforløb målrettet udenlandske medarbejdere i dansk svineproduktion
med 6 moduler: Velkommen til dansk svineproduktion, Soens og grisens cyklus, Smittebeskyttelse, Medicinhåndtering, Foder og vand til grisen og Flytning af grise.
Vi vil i 2018 færdiggøre e-læringsforløbet med to moduler yderligere og oversætte den danske version af
alle modulerne til engelsk og formentlig rumænsk og ukrainsk.
• Der er udarbejdet en vejledning til arbejdsgiver, der præsenterer e-læringsforløbet og hans/hendes rolle i
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forhold til, hvordan de som leder skal støtte op om medarbejdernes deltagelse i e-læringsforløbet, så de får
det ud at virke i praksis.
• Der har været fem artikler i den landbrugsfaglige presse:
1) Effektivt Landbrug: ”Få indflydelse på udviklingen af udenlandske medarbejdere”. SEGES søgte nye
medlemmer til referencegruppen, SEGES Akademis advisory board.
2) LandbrugsAvisen: ”Landmænd går sammen om at dygtiggøre udenlandske ansatte”. SEGES søgte nye
medlemmer til referencegruppen, SEGES Akademis advisory board.
3) LandbrugsAvisen: ”E-læring på vej til udenlandske medarbejdere”. Kort artikel om, at SEGES udvikler elæring til udenlandske medarbejdere i svineproduktionen.
4) Effektivt Landbrug: ”Digitale kurser skal supplere oplæring af udlændige ude i bedrifterne”. Artikel om
behovene for kompetenceudvikling blandt udenlandske medarbejdere.
5) LandbrugsAvisen: ”Det bliver svært at fastholde de dygtige østeuropæer”. SEGES Akademi citeret i artikel om fastholdelse af udenlandske medarbejdere.
• En podcast med landmand Martin Mogensen og antropolog fra SEGES, Tenna Holdorff Christiansen. Fokus på ledelse af udenlandske medarbejdere.
•Tre nyhedsbreve målrettet landmænd:
1) Søger medlemmer til referencegruppen SEGES Akademis advisory board.
2) Formidling af podcast om udenlandske medarbejdere.
3) Fokus på e-læring til udenlandske medarbejdere, bl.a. med interview med Winnie Jakobsen, driftsleder.
•Otte opslag på de sociale medier:
1) Artikel fra Effektivt Landbrug
2) SEGES Akademi søger nye medlemmer til referencegruppe, SEGES Akademis advisory board
3) Om møde med advisory board 10. maj 2017
4) Fokus på produktionen af podcast hos Martin Mogensen
5) Formidling af podcast: Lyt til podcasten om ledelse af udenlandske medarbejdere
6) Om Advisory board, der tester digitale kurser 11. oktober 2017
7) Video med Dorthe Poulsgård, der fortæller om digitale kurser
8) Artikel fra LandbrugsAvisen

Note 13. Budgettering og benchmarking, der giver landmanden grundlag for proaktiv ledelse
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at forbedre bedrifternes økonomiske resultat ved at sikre grundlaget for, at landmanden rettidigt, med udgangspunkt i budgettering og benchmarking, træffer de mest rentable driftsøkonomiske beslutninger.
Projektets aktiviteter:
Projektet er to-årigt og har i det første år beskæftiget sig med de to af projektets i alt tre arbejdspakker:
Arbejdspakke 1: Belysning af forskellige budgetteringsmodeller og vurdering af anvendelsesmulighederne i
primærproduktionen:
Med udgangspunkt i litteraturstudier og med bistand fra ekstern ekspert er en række forskellige potentielle
budgetteringsmodeller afdækket, undersøgt og beskrevet med udgangspunkt i primærproduktionens behov.
Der er foretaget kvalitative undersøgelser af landmænds behov og fremtidige krav til budgetteringsmodeller
via interviews af landmænd. Desuden er landmandens rådgivere og pengeinstitutter inddraget i undersøgelsen – også i form af individuelle interviews. På baggrund af den kvalitative undersøgelse er der udarbejdet en rapport, der beskriver landmænds behov og fremtidige krav til budgetteringsmodeller.
Der er efterfølgende foretaget en analyse af de teoretiske budgetteringsmodeller set i forhold til resultatet
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af den kvalitative undersøgelse.
I rapportform er resultaterne beskrevet ligesom de forskellige budgetteringsmodellers fordele og ulemper er
identificeret i forhold til primærproducentens behov og fremtidige krav.
På baggrund heraf er der udvalgt tre forskellige teoretiske budgetteringsmodeller, som ud fra en teoretisk
afvejning formodes at kunne opfylde primærproducentens behov og fremtidige krav.
Med udgangspunkt i de teoretiske budgetteringsmodeller er der udviklet tre forskellige prototyper på nye
budgetteringsmodeller, der tager hensyn til de særlige behov og krav, som er afdækket i den kvalitative undersøgelse. I samarbejde med grupper af landmænd samt deres rådgivere er de tre prototyper sat i et afprøvningsforløb. Afprøvningsforløbets første runde har indledningsvist omfattet budgetarbejdet frem i mod
udarbejdelse af landmandens endelige budget for året 2018. Det har blandt andet bestået af et mødeforløb
med hver af de deltagende landmænd, hvor prototyperne dels er blevet præsenteret og dels indledt afprøvet.
Arbejdspakke 2: Anvendelse af bedriftens nøgletal og analyseresultater som inspiration til konkrete initiativer på bedriften i forbindelse med udarbejdelse af budgettet:
Indledningsvis er der sket en afdækning og beskrivelse af tilgængelige analyser og nøgletal, som landmanden kunne tænkes at anvende som inspiration til nye initiativer på bedriften i forbindelse med budgetteringsprocessen. Resultatet heraf er udarbejdet i rapportform.
Herefter er der sket en kvalitativ undersøgelse af den faktiske anvendelse af disse analyser og nøgletal i
samarbejde med landmænd og deres rådgivere i forbindelse med budgetteringsprocessen for 2018.
Projektets leverancer:
- Gennemførelse af produkttest
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Prototyper under afprøvning samt en række beskrivende rapporter og notater.
Uddybning leverancer
Projektet er flerårigt, og der er udarbejdet en række delleverancer:
En rapport indeholdende beskrivelse af mulige budgetteringsmodeller samt en prioriteret liste over budgetteringsmodeller.
En rapport indeholdende beskrivelse af primærproduktionens krav og fremtidige behov indenfor budgettering.
Udvikling af tre prototyper på budgetteringsmodeller
Igangsat afprøvningsforløb af tre budgetteringsmodeller i samarbejde med landmænd og deres rådgivere.
En rapport indeholdende en beskrivelse af tilgængelige analyser og nøgletal fra årsrapporten, der kan anvendes til afdækning af bedriftens potentialer.
Notat, der beskriver afprøvning af anvendelse af bedriftens nøgletal og analysegrundlag til afdækning af
bedriftens potentialer som inspiration til budgettets handlingsplaner.

Note 14. Undersøgelse af effekter af miljøvirkemidler
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet var at sikre, at landmænd ikke tvinges til undergødskning af miljømæssige årsager på et forkert
grundlag, og at landmandens omkostninger ved eventuel reduceret kvælstoftilførsel kan beregnes korrekt.
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Projektets aktiviteter:
Projektet bestod af to arbejdspakker.
AP1 Vidensyntese
I arbejdspakke 1 blev international viden om, hvordan kvælstofudvaskningen afhænger af tildelte kvælstofmængde og andre dyrkningsmæssige og naturgivne forhold opsamlet og dokumenteret i rapporten ”Gennemgang af undersøgelser af marginaludvaskningen i den internationale videnskabelige litteratur”. Der blev
desuden arbejdet med at undersøge, hvordan kvælstofudvaskning måles i andre lande. Dette skete dels
gennem et litteraturstudie af den internationale litteratur, og dels gennem en studietur til Universitetet i Rostock.
I litteraturstudiet blev udenlandske undersøgelser fra områder, hvor klima og dyrkningspraksis er sammenlignelig med danske forhold gennemgået. De gennemgåede studier stammer fra England, Tyskland, Sverige og Frankrig, og var alle studier, hvor der er blevet målt udvaskning ved fire eller flere niveauer af kvælstoftildeling. I litteraturstudiet blev vurderet, hvor høj grad kvælstofudvaskningen afhænger af kvælstoftilførselen, og i hvor høj grad den afhænger af andre dyrkningsmæssige faktorer. Studiet beskriver også, hvordan kvælstofudvaskning er blevet målt med sugeceller i udlandet, og hvilke mulige metodiske problemer
man skal være opmærksom på ved anvendelse af sugecelle metoden.
På studieturen blev Universitetet i Rostock besøgt til en dagsworkshop om måling af kvælstofudvaskning
og strategier til reduktion af kvælstofudvaskningen. På workshoppen blev der præsenteret forskellige teknikker til måling af kvælstofudvaskning og kvælstofudledning herunder målinger i dræn, anvendelse af sugeceller, samt sugeplader som supplement til sugeceller på lerjord. Erfaringerne fra studieturen blev sammenfattet i artiklen: ”Måling af kvælstofudvaskning med sugeceller og sugeplader i forskellige jordtyper –
erfaringer fra Tyskland”.
AP2 Drift af eksisterende og nye forsøgsarealer
I arbejdspakke 2 blev der gennemført forsøg med måling af udvaskning ved stingende mængder kvælstof. I
den oprindelige ansøgning blev der ansøgt om midler til anlæg af syv til otte forsøg, men efter reduktion af
budgettet fra fondsside, er der jfr. ændringsansøgning bevilliget støtte til anlæg af seks forsøg.
Der blev anlagt fem forsøg til høst 2017 med måling af kvælstofudvaskning med sugeceller på lokaliteter
fordelt over hele Danmark. På tre af forsøgsarealerne blev der gennemført tilsvarende forsøg i 2016, og i
disse forsøg blev der taget vandprøver fra nytår til december. I de to øvrige forsøg, blev der taget vandprøver fra starten af dyrkningssæsonen (1.april) og frem til december.
Der blev desuden udtaget vandprøver i yderligere to forsøg, der blev høstet i 2016 for, at kunne bestemme
udvaskningen fra nytår og frem til starten på en ny dyrkningssæson 1. april. Det ene af disse forsøg var et
forsøg med sugeceller, mens det andet forsøg var et storparcelforsøg, hvor udvaskningen kunne bestemmes ud fra drænvandskoncentrationer. Det var ved projektstart meningen at viderefører storparcelforsøget
i 2017, men forsøgsværtens sygdom og efterfølgende død umuliggjorde dette. Det var ikke meningen, eller
muligt, at fortsætte forsøget med sugeceller fordi sugecellerne på dette areal ikke var installeret permanent,
hvilket gjorde, at sugecellerne skulle tages op inden jordbearbejdning i foråret.
For at sikre en høj kvalitet og ensartet prøvetagning i forsøgsarbejdet med sugeceller, blev der udarbejdet
en vejledning i prøvetagning i sugecelleforsøg.
De fem gennemførte fulde forsøg var fordelt med tre forsøg på lerjord og to forsøg på sandjord. I alle forsøg blev der tildelt stigende kvælstofmængder af handelsgødning og i et af forsøgene blev der tillige tildelt
stigende niveauer af husdyrgødning. På alle forsøgsarealer var der før forsøgenes anlæg blevet installeret
sugeceller i hver parcel.
Der blev udtaget vandprøver fra sugecellerne fra forsøget blev anlagt og frem til vinteren 2017, således at
nitratkoncentrationen i jordvandet kunne bestemmes ved forskellige tildelte kvælstofmængder på forskellige tidspunkter af året. Prøvetagningsfrekvensen var ca. hver 14. til hver 30. dag i den periode, hvor nedbøren oversteg afgrødens vandforbrug. Prøvetagningsintervallet blev justeret efter både den lokale nedbør
og de lokale jordbundsforhold. Dette skete ved at udføre løbende beregninger af vandbalancen. Der blev
ikke udtaget prøver, hvis der ikke kunne beregnes nogen vandafstrømning fra forsøgsarealerne, som det
f.eks. var tilfældet om sommeren. I de i alt fem forsøg blev der også blev målt udvaskning i 2016, blev prøvetagning startet allerede i januar 2017, for at kunne måle udvaskningen i vinter og forår efter dyrkning. De
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udtagne vandprøver blev sendt til analyse for nitratkvælstof hos et akkrediteret analyselaboratorie.
Udvaskningen ved hver kvælstoftildeling i hvert forsøg blev beregnet ved at gange de målte nitratkvælstofkoncentrationer i jordvandet med den afstrømmende vandmængde. Den daglige afstrømmende vandmængde blev beregnet med modellen EVACROP for hvert forsøg. Databehandlingen blev udført med et
script, der blev udarbejdet i projektet for at sikre en ensartet databehandling. Marginaludvaskningen er defineret som den andel af det sidst tildelte kg N der udvaskes. Denne parameter blev beregnet for hvert forsøg, ud fra de beregnede udvaskninger ved forskellige niveauer af kvælstoftildeling.
Forsøgenes resultater blev formidlet gennem udgivelse i ”Oversigt over landsforsøgene 2017”. For at nå en
bredere målgruppe blev der desuden lavet en video, der formidlede de væsentligste konklusioner fra forsøgene. Forsøgenes resultater, videoen og litteraturstudiet fra arbejdspakke 1 blev desuden publiceret på
hjemmesiden ”kvælstofudvaskning.dk” for at sikre let og overskuelig adgang til resultaterne.
Resultaterne af forsøgene, og information om forsøgenes udførsel blev også formidlet til landmænd og rådgivere gennem markvandringer og faglige arrangementer. Der blev gennemført en markvandring på Lolland og en i Vestjylland, hvor forsøgenes resultater og udledte konklusionerne blev præsenteret.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Video med projektets hovedresultater
Uddybning leverancer
Projektet har leveret fem markforsøg med måling af udvaskning ved forskellige kvælstofniveauer (AP2).
Resultaterne af forsøgene er afrapporteret og formidlet i ”Oversigten over Landsforsøgene 2017” s. 242 –
252 (AP2), i en video samt i 2 markvandringer (AP2). Desuden er der leveret en vejledning i udførsel af sugecelleforsøg ” Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer” og et script der beregner kvælstofudvaskningen ud fra målte kvælstofkoncentrationer og daglige vandbalancer.
Projektet har leveret et litteraturstudie om kvælstofudvaskningens afhængighed af kvælstoftilførsel til marken (AP1), ”Gennemgang af undersøgelser af marginaludvaskningen i den internationale videnskabelige
litteratur”. Der er leveret et notat, Måling af kvælstofudvaskning med sugeceller og sugeplader i forskellige
jordtyper – erfaringer fra Tyskland” om de tyske erfaringer med udvaskningsmålinger på baggrund af den
gennemførte studietur.

Note 15. Kvægbrugets Testplatform - til udvikling af en effektiv og moderne kvægproduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre kvægbruget et pålideligt og veldokumenteret grundlag til fortsat at udvikle og
drive en moderne kvægproduktion, der er veldokumenteret på nationale og internationale klima-, miljø- og
dyrevelfærdsinteresser.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Der er udviklet en prototype af en testplatform som anvendes til test af foderløsninger/-strategier, velfærdsløsninger, miljøtiltag og lignende. Med projektet er der fastlagt et system til hvordan testen gennemføres så resultaterne er veldokumenterede. Modellen beskriver hele forløbet af en test fra idé til afrapportering.
AP 2. Modellen for testplatformen er afprøvet i to test som er gennemført i en række besætninger. Den ene
test har været at teste tilsætning af et sirupsprodukt BeneoCarb S som middel til at opnå flere malkninger
og større mælkeproduktion ved at produktet skal motivere køerne til hyppigere at gå til malkning. Forsøget
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er udført i AMS-besætninger (malkerobot). Den anden test har været at undersøge sammenhængen mellem calciumtildeling, fodringsmanagement og atypisk mælkefeber i Jerseybesætninger.
AP3 Resultater af test er afrapporteret i følge den plan og metode som er beskrevet i modellen for testplatformen. Der er lavet faglige rapporter og enkelte artikler.
AP4. Løbende under arbejdet med testplatformen og testene har der været dialog med testværterne, som
er blevet spurgt ind til hvad de oplever i testforløbet som kan skyldes testproduktet. Testværterne er informeret og vejledt i de arbejdsopgaver de skal samarbejde om, ligesom de har budt ind der hvor noget kan
gøres mere hensigtsmæssigt, eller hvor det berører deres dagligdag mere end nødvendigt. Firmasamarbejdet er løbende opdateret fra begge parter, og der har været møde og gennemgang hos en testvært med
deltagelse af såvel den danske repræsentant samt det udenlandske moderfirma. Internt er der er evalueret
på forløbene i besætningerne, organiseringen af arbejdet, skabeloner til dataindsamling, kontrakter mv.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet rapport som beskriver testplatformen. Der er gennemført to test efter modellen fra testplatformen og skrevet afrapportering som offentliggøres primo 2018. Der er skrevet enkelte artikler om resultaterne fra tests. Der vil ske yderligere formidling ved kvægkongres 2018 af resultaterne fra forsøg gennemført efter testplatformen.

Note 16. Billigere mælkeproduktion og lavere miljøbelastning med beskyttede aminosyrer
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at sænke foderomkostningerne og reducere kvælstofudskillelsen i mælkeproduktionen ved
målrettet brug af beskyttede aminosyrer.
Projektets aktiviteter:
1. Videnopbygning
Der er etableret kontakt med flere internationale producenter af beskyttede aminosyrer omkring levering af
produkter til forsøgene. Via litteratur og diskussioner med producenter og danske foderfirmaer er der fundet
frem til dosis og iblanding af de beskyttede aminosyrer i mineralblandinger til malkekøer. Forskellige fodervurderingssystemer (CNCPS, NorFor, NRC) er blevet anvendt til at sammenligne rationer og beregne behovet for metionin til malkekøer.
2. Praksisforsøg
Der er udført produktionsforsøg hos syv kommercielle malkekvægsbedrifter, hvor produktionen i hele besætningen blev fulgt i ni uger. De udvalgte besætninger var alle ”stor race” besætninger, hvor der blev anvendt TMR-fodring. De ni uger blev opdelt i tre perioder á tre uger, hvor fodringen for de tre perioder var
som følger: Kontrolration (bedriftens normale foderration), forsøgsration (bedriftens normale foderrationen
+ beskyttede aminosyrer) og igen kontrolration (bedriftens normale foderration). I hver periode blev der foretaget ydelseskontrol i løbet af den sidste uge af perioden. Desuden blev den daglige fodermængde og sammensætning registreret, og den daglige mælkeydelse blev registreret via mælkeleverancen til mejeriet.
Ét af produktionsforsøgene er gennemført på Danmarks KvægforskningsCenter (DKC) ved Aarhus Universitet, da det ikke har været muligt at finde kommercielle malkekvægbedrifter, der var villige til at sænke foderrationens proteinniveau på forsøgsbehandlingen med beskyttede aminosyrer. Der er gennemført et forsøg med 36 Jerseykøer, hvor behandlingerne har været høj og lav protein-tildeling samt en behandling
med beskyttede aminosyrer og lav proteintildeling. Der er målt foderoptagelse, mælkeproduktion og mælkens sammensætning samt køernes vægt. Endvidere er der udtaget ensilage- og fuldfoder-prøver til analyse af blandt andet det endelige proteinniveau i rationen.
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Fælles for forsøgene i to af de kommercielle besætninger samt på DKC er, at de først afsluttes omkring
årsskiftet (2017-18) og derfor kendes resultaterne ikke p.t.
Projektets leverancer:
- Gennemførelse af produkttest
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Projektets planlagte leverancer omfatter:
• Artikel med resultater af litteraturstudie og scenarieberegninger over økonomien og kvælstofeffektivitet
ved anvendelse af beskyttede aminosyrer. Responset fra produktionsforsøgene skal anvendes i scenarieberegningerne.
• Forsøgsrapport for praksisforsøg med beskyttede aminosyrer til malkekøer
• Anvisninger for anvendelse af beskyttede aminosyrer i forhold til økonomi og kvælstofudskillelse.
Leverancerne har ikke kunnet afsluttes endnu, dels fordi projektet var planlagt som et toårigt projekt og
dels på grund af en mindre forsinkelse af nogle af produktionsforsøgene.

Note 17. Test af fuldfoderblandere
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at hjælpe kvægbrugerne til at investere i de økonomisk bedste fuldfoderblandere
og bruge dem korrekt.
Projektets aktiviteter:
Funktionalitet og slitage
De 25 projektværter er besøgt med cirka et halvt års mellemrum for at foretage registreringer og opsamle
data vedrørende deres fuldfoderblander. Der er blandt andet målt tykkelse på sneglekanter og blandekarets sider og bund på blanderne for at bestemme slitage på blanderne. Der er desuden indsamlet og registreret data om brugen af fuldfoderblanderne. Endelig er der gennemført kontrolvejninger af vejesystemer
på blanderne for at kontrollere, at de vejer korrekt. De indsamlede data er opgjort og analyseret for blandt
andet at undersøge betydningen af blandemængder og blandingsgrad for slitagen.
Vedligeholdelsesomkostninger og totaløkonomi
Der er blevet beregnet forskellige scenarier for indkøb og brug af fuldfoderblandere for at belyse totaløkonomien pr. udfodret kg tørstof ved forskellige besætningsstørrelser og blandingsstrategier (flere udfodringer
pr. dag contra større foderblander). De relevante omkostningsarter, der er blevet belyst er følgende: afskrivninger og forrentning af fuldfoderblanderen, omkostninger til traktor og andet udfodringsmateriel, arbejdsomkostninger, brændstof og vedligehold på blanderen.
Vedligeholdelsesomkostninger til fuldfoderblandere hos de deltagende landmænd er konteret på en særskilt konto, så der er mulighed for at opgøre vedligeholdelsesomkostningerne over flere år
Arbejdssikkerhed
Der er udarbejdet en erfaringsudveksling på baggrund af resultater indsamlet ved besøg hos en række forhandlere og servicefolk af fuldfoderblandere. Erfaringsudvekslingen sætter fokus på best practice i forhold
til at etablere et sikkert arbejdsmiljø, særligt når der arbejdes i blanderummet og i kommunikationen med
landmanden og hans medarbejdere. Der er udarbejdet en overskuelig manual på dansk og engelsk om
etablering af sikre arbejdsforhold ved reparation og vedligehold af fuldfoderblandere. Der er desuden produceret et sikkerhedsskilt med kortfattet instruktion om sikkerhed ved arbejde i blanderummet, som er
sendt ud til alle danske mælkeproducenter med mere end 50 køer, idet det vurderes at omfatte de fleste
ejere af fuldfodervogne. Skilte og manual uddeles også fremadrettet af de forhandlere, der har deltaget i
projektet, som del af deres kontakt med nye og eksisterende kunder.
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Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
• Artikler og bilag om slitage, vejepræcision og arbejdssikkerhed vedrørende fuldfoderblandere
• Notat om omkostninger til fodring med fuldfoderblandere
• Indlæg på Grovfoderekskursion og Fodringsdag 2017 om vejepræcision på fuldfoderblandere
• Manual om sikker reparation og vedligehold af fuldfoderblandere
• Sikkerhedsskilt udsendt til alle danske mælkeproducenter
• Erfaringsudveksling blandt leverandører

Note 18. 2030-kvægstalden – den klima-, miljø- og dyrevelfærdsoptimale kvægstald
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre vejen for kvægbrugeren, der vil bygge en stald, der imødekommer fremtidens
krav til miljø, klima og dyrevelfærd, samtidig med at den tager højde for den moderne arbejdsplads for
fremtidens landmand.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Overblik over eksisterende viden og igangværende forskning
Der er fortaget en litteratursøgning, med fokus på:
- optimal størrelse på lejeareal i stalde uden sengebåse
- malkekøernes adfærd i løsdriftsstalde med frie areler
- optimering af sengebåse og alternativer hertil
- erfaringer med andet strøelsesmateriale end halm
Dernæst er der i april 2017 afholdt en workshop, med det formål at præcisere målsætningerne nærmere i
forhold til de fokusområderne; Konkurrenceevne, Byggeri og Materialer, Dyrevelfærd samt Miljø og klima.
Til workshoppen blev inviteret et udvalg bestående af rådgivere, forskere og firmafolk.
Arbejdspakke 2: Afholdelse af internationalt seminar
Resultaterne fra ovenstående workshop blev præsenteret og diskuteret på "Nordisk Byggetræf 2017", som
blev afholdt i Finland. Kommentarer og erfaringer fra de nordiske lande blev inddraget.
I stedet for et internationalt seminar er det besluttet at gå direkte efter en studietur til et europæisk land der
på dyrevelfærd, klima og miljø sætter dagsordenen lige så højt som Danmark. Derfor blev Wageningen universitet i Holland besøgt. Universitetets forskningsprogrammer på området er gennemgået og diskuteret
samt løsninger der opfylder deres krav til miljø, klima og dyrevelfærd i fremtiden. Udbyttet af besøgene er
og blev et vigtigt grundlag for de forslag der kan have betydning i 2030-kvægstalden, og gav derfor en betydelig inspiration til projektets resultater.
Udover besøg på det hollandske universitet er der besøgt 2 kvægbrug med højt dyrevelfærd og hhv. økonomi med lavt fokus og økonomi med højt fokus.
Studieturen blev afsluttet i Belgien hvor der blev besøgt en fabrikant af staldgulve med meget højt miljø og
dyrevelfærdsfokus. Besøget gav god viden kombinationer af faste gulve og sunde køer, samt kompleksiteten ved disse kombinationer i relation til myndigheders miljøforvaltning.
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Arbejdspakke 3: Iværksættelse af udviklingsaktiviteter for at høste ”lavthængende frugter”
Workshop med faglig gennemgang af idémodeller til 2030-kvægstalden i efteråret 2017, hvor der med deltagelse af rådgivere/kvægstaldsspecialister blev gennemgået modelforslag fra workshoppen og de indhentede erfaringer fra udlandet.
Arbejdspakke 4: Etablering af konsortium med ambitiøse mål for udvikling af 2030-stalden
I projektet er der i samarbejde med specialisterne i arbejdspakke 3 gennemdrøftet delelementer der kan
bygge grundlaget for et arbejdsdokument (hvidbogen) for det fremtidige konsortium. Grundlaget for konsortiet er specialister indenfor dem 3 hovedformål, klima, miljø og dyrevelfærd, men de drøftelser der har været i projektet, har også sat et andet vigtigt element i fokus, og det er forbrugernes ønsker, hvorfor det vil
være af stor værdi, at inddrage interessenter der kan forene praktisk landbrug med forbrugerinteresser.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Projektets arbejdspakker præsenteres samlet i rapporten "2030-kvægstalden. Den klima-, miljø- og dyrevelfærdsoptimale kvægstald". Herunder er der leveret 5 staldmodeller der tager højde for at dyrevelfærden
er i centrum, men samtidig også inddrager miljø- og klimahensyn indenfor de muligheder der kendes i dag,
men også innovativt at skubbe i retning af nye miljø- og klimatiltag.

Note 19. Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at opnå en mere omkostningseffektiv kvælstofregulering ved at udvikle en emissionsbaseret
regulering med målinger af kvælstofudledningen fra den enkelte bedrift.
Projektets aktiviteter:
AP1. Projektledelse og projektkoordinering.
SEGES har stået for projektledelsen. Der er afholdt 3 projektmøder, hvor aktiviteterne i arbejdspakkerne er
koordineret.
AP2. Koncept for måling i vandløb.
Gennemføres af AU Bioscience og GEUS.
AP3. Koncept for måling i dræn.
Gennemføres af AU Agroøkologi og GEUS.
AP4. Koncept for måling af N-min.
SEGES har leveret data til AU, der samler et stort datamateriale med sammenhørende værdier af målt Nmin og nitratudvaskning målt med sugeceller med henblik på udvikling af en model, der kan estimere den
potentielle kvælstofudvaskning på baggrund af målt N-min.
AP5. Demonstration af emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering.
Målinger i dræn og i vandløb er videreført. For hver af de involverede bedrifter i pilotoplandene er der udarbejdet rapporter med resultater fra mark- og gødningsplanlægningen og med resultater fra kortlægningen
af de potentielle virkemidler, der ville kunne vælges af bedrifterne under en emissionsbaseret regulering.
AP6. Demonstration af Sorbisense måleteknologier.
Gennemføres af Sorbisense A/S, der i 2017 blev overtaget af Eurofins A/S.
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AP7. Vejledning om emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering.
Der er udarbejdet skabeloner for aftaler om samarbejde mellem landmænd om måling af kvælstofudledning, primært i vandløb, men evt. også i dræn. Der er udarbejdet et materiale, der er rettet mod samarbejder imellem få landmænd. Der er endvidere udarbejdet forslag til vedtægter, hvis et samarbejde om målinger mellem mange landmænd ønskes organiseret i en forening. Der er endvidere udarbejdet et vejledningsmateriale.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet rapporter med resultater fra mark- og gødningsplanlægning samt kortlægning af potentielle virkemidler under en emissionsbaseret regulering for hver af de involverede bedrifter i pilotoplandene.
Der er udarbejdet skabeloner for samarbejdsaftaler mellem landmænd, der vil måle kvælstofudledning og
en tilhørende vejledning.

Note 20. Tjek økonomien - styrk bundlinjen
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet var at videreudvikle værktøjer og praksisser, der kan understøtte den enkelte landmand, når der på baggrund af en økonomisk vurdering skal fastlægges indsatsområder, der kan styrke
bundlinjen på den enkelte bedrift. Endvidere var formålet at videreudvikle en praksis indenfor ledelse, der
styrker landmanden i den daglige ledelse af bedriften med udgangspunkt i ledelsesteams.
Projektets aktiviteter:
Projektet blev påbegyndt i 2016, og blev som følge af en bevilliget projektforlængelse fortsat i 2017 med
nedenstående aktiviteter.
AP1 Videreudvikling af simuleringsværktøj og praksis for diverse nøgletal
Dupont pyramiden er en velkendt driftsøkonomisk metode til at analysere omkostningsstruktur og rentabilitet i en virksomhed, ud fra en række økonomiske nøgletal med afkastningsgraden som det centrale nøgletal. Dupont-pyramiden fokuserer på omkostningsstrukturen og rentabiliteten for hele virksomheden og derved for den samlede bundlinje. På baggrund af aktiviteterne i projektet i 2016 er der udviklet en kravspecifikation til et værktøj til at simulere en virksomheds omkostningsstruktur og rentabilitet med udgangspunkt i
Dupont-pyramiden. Desuden er der udarbejdet et eksempel på opbygningen og præsentationsdelen af
værktøjet. Der er endvidere udarbejdet en video og en podcast, der fungerer som eksempler på vejledning
og introduktion til værktøjet.
AP2 Udarbejdelse af praksis vedrørende kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostningerne opfattes af mange landmænd som vanskelige at styre og dermed at arbejde aktivt med i omkostningsstyringen. I projektet er kapacitetsomkostningerne beskrevet ved at kortlægge forbindelserne mellem aktiviteterne på en landbrugsbedrift og de sammenhørende kapacitetsomkostninger. Desuden er der udarbejdet en værktøjskasse med en beskrivelse af de værktøjer og metoder, der er til rådighed for styring af de primære kapacitetsomkostninger, som kan medvirke til, at landmanden får øget kendskab til og kontrol over kapacitetsomkostningerne. Arbejdspakkens resultater er samlet i et notat ”Styring af
primære kapacitetsomkostninger”, der udover værktøjskassen også indeholder en Best Practice for den
løbende styring og måling af kapacitetsomkostningerne.
AP3 Udvikling af praksis til virksomhedslederen i landbruget med fokus på – ledelse af ledelsesteams
På større landbrugsbedrifter leder landmanden sin bedrift på tværs af afdelinger, afstande og produktionsgrene, og typisk ved at have uddelegeret dele af ledelsesopgaverne og ansvaret til en række driftsledere
eller mellemledere, der så er samlet i en ledergruppe. Denne ledergruppe får derved en vigtig rolle i at udviske grænser mellem medarbejderne og fremme produktiviteten, så bedriften udnytter sit potentiale bedst
muligt. På baggrund af erfaringerne fra projektets aktiviteter i 2016 er der udarbejdet en Best Practice for
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ledelse af lederteam. Ligesom der er udarbejdet en beskrivelse af forskellige former for lederteams og forudsætningerne for, at lederteams er velfungerende.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Grundlag for udvikling af et nyt værktøj til simulering af udviklingen i økonomiske nøgletal for en given
virksomhed med udgangspunkt i Dupont pyramiden.
Uddybning leverancer
Der er i projektet udarbejdet følgende leverancer:
• En kravspecifikation til et simuleringsværktøj med udgangspunkt i Dupont-pyramiden
• En beskrivelse af nøglefunktioner i værktøjet i form af brugervejledning og eksempler på værktøjets brugergrænseflade.
• Et samlet notat, der indeholder en oversigt over forskellige metoder og værktøjer, der kan anvendes af
landmanden eller dennes rådgiver i forbindelse med budgettering, styring og måling af kapacitetsomkostningerne på bedriften. Notatet indeholder desuden en Best Practice for den løbende styring og måling af
kapacitetsomkostningerne.
• Best Practice for ledergrupper, der fokuserer på ni indsatsområder.
• Opsamling på erfaringer fra større svinebesætninger om ledelseskerne med formål, deltagelse, udbytte
og motivation.
• To notater, der samlet udgør et videnkatalog om, hvordan ledergrupper kan fungere. Et notat, der indeholder en beskrivelse af ledergruppens betydning for, at en landbrugsbedrift fungerer optimalt og udnytter sit
potentiale bedst muligt. Endvidere et notat, der indeholder en beskrivelse af, hvad landmænd kan lære af
andre branchers erfaringer med ledergrupper.
• En video, der præsenterer et muligt simuleringsværktøj med udgangspunkt i Dupont-pyramide.
• En podcast, der yderligere præsenterer Dupont-pyramiden som ledelsesværktøj for landmanden.

Note 21. Sådan skaber digitalisering af markens udbytte værdi for landmanden!
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at identificere områder i planteproduktionen, hvor der hurtigt kan skabes værdi for den enkelte
landmand, ved at udnytte data fra flere kilder end der traditionelt gøres i dag. Dermed sikres danske planteavleres konkurrenceevne i et globaliseret marked.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Kortlægning. Oversigt over vegetationsindeks og dataplatforme for udbyttekort:
Der er gennemført en screening af forskellige vegetationsindekser og forskellige programmer, der kan
håndtere positionsbestemte data. Der er gennemført en analyse af sammenhængen mellem biomasse og
udbytte ud fra et datasæt, der er indsamlet i 2016 samt ud fra litteraturen.
Arbejdspakke 2: Udvikling af modeller, tildelingsalgoritmer og benchmarking platform:
For kvælstof er der udarbejdet tildelingsalgoritmer for vinterraps og vinterhvede. For vinterraps er udsendt
tildelingskort for 7.000 marker ud fra satellitdata fra efteråret. Der er udarbejdet en algoritme for positionsbestemt tildeling af fosfor. For kalium vil blive udarbejdet en lignende algoritme. Principper for positionsbestemt tildeling af planteværnsmidler er under publicering.
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Arbejdspakke 3: Landmandsforsøg og forsøg med udbyttemåling:
Landmandsforsøg og landmandsinddragelse er sket med fokus på positionsbestemt tildeling af kvælstof til
frøgræs. Her er afholdt en workshop, gennemført landmandsforsøg og et stort forsøg anlagt i rødsvingel
med henblik på at teste forskellige algoritmer.
Arbejdspakke 4: Projektledelse og formidling af resultater
Der er sket en intensiv formidling af projektets resultater gennem artikler, møder mv.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Workshop om gødskning af frøgræs
Uddybning leverancer
•Katalog over afgrødeindeks er publiceret
•Rapport med statistisk analyse, som viser sammenhæng mellem høstudbytte og biomassemålinger i
vækstsæsonen er publiceret
•Der er udarbejdet en model for tildeling af kvælstof til vinterraps og til vinterhvede, samt modeller for tildeling af fosfor og kalium. Modellen for vinterraps er anvendt ved udsendelse af ca. 7.000 tildelingskort. Modellen for vinterhvede ligger på CropSat.dk. Model for fosfor, kalium og planteværn er under publicering
•Bemærkninger er givet til det nyudviklede Biomasse benchmark udviklet af SEGES
•En vejledning i gennemførelse af stribeforsøg med forskellige gødskningsstrategier er udsendt
• Et stort forsøg med gradueret tilførsel af kvælstof til rødsvingel samt 8 landmandsdemostrationer med
kvælstof til rødsvingel.
•Et delafsnit i Oversigt over Landsforsøgene 2017.
•Et videoklip om brug af CropSat.
•En mikro workshop for udvalgte landmænd og konsulenter hvor muligheder og udfordringer i ”Landmandsforsøg” er afholdt i samarbejde med Patriotisk Selskab
•11 faglige artikler er udarbejdet og publiceret.

Note 22. BIO-VALUE - bioraffinering
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at skabe merværdi af landbrugsprodukter gennem bioraffinering. SEGES er projektleder på
Projekt 1, der arbejder for at øge kvantiteten og kvaliteten af biomassen til bioraffinering samt at belyse
hvilke dyrkningssystemer, sædskifter, høst, lagring og logistik, der kan sikre en rentabel udnyttelse af biomasserne
Projektets aktiviteter:
Platformen Biovalue er en strategisk platform for innovation og forskning bestående af 7 projekter. SEGES
er projektleder for projekt 1, der indeholder partnere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Arla,
DLG, Sejet og Teknologisk Institut.
En væsentlig del af opgaverne for SEGES var projektkoordinering med de øvrige deltagere og partnere i
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projekt 1 og de øvrige projekter under Biovalue Platformen. Der skal sikres vidensdeling mellem partnerne,
og særligt for SEGES var der fokus på, at resultaterne skal kunne implementeres i landbrugserhvervet.
Dette skete blandt andet ved at anskueliggøre landmændenes interesse i at indgå i bioraffinering via et farmer survey og via formidling af landbruget interesser til projektpartnerne. Der blev givet input til Socio-Economics & Sustainability gruppens modelarbejde, så modellerne afspejler landbrugets logistikkæder og økonomiske forhold. Der blev fulgt op på forsøgsarbejder på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Teknologisk Institut og hos Sejet.
Endvidere deltog SEGES i udarbejdelse af nye metoder til optimering af høst, lagring og logistik, herunder
særligt afdækning af logistikken ved indhentning af frisk græs til proteinudvinding og forventede udbytter
ved proteinscenariets slætstrategi. Logistikken for andre afgrøder og restbiomasser, der kan forventes anvendt til bioraffinering, blev ligeledes beskrevet. Endelig blev der skabt samarbejde med andre projekter
indenfor grøn bioraffinering og udenfor Biovalue Spir for at sikre at de resultater, der skabes i projekterne,
bliver anvendt på tværs af projekterne og for at indsamle ny viden på området.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt koncept/ny strategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Projektkoordinering: Opfølgning på leverancer i projekt 1, indrapportering til ledermøder og platformens bestyrelse. Besigtigelse af forsøg under P1 og under tilstødende Biovalue projekter. Input til projektets afslutningsfase. Samarbejde med andre projekter indenfor grøn bioraffinering og udenfor Biovalue Spir.
Notat over forsøgsarbejder og publicerede resultater i hele projekt 1
Rapport over mulige anlægsplaceringer og placeringens konsekvens for biomassegrundlag.
Notat over køreafstande og logistik for biomasser relevant for bioraffinering.
Opdatering og udbygning af model til vurdering af omkostninger ved høst, lagring og logistik samt manual
til anvendelse af modellen. Herunder formulering af en slætstrategi til proteinscenariet
Formidling: Indhentning af ny viden om bioraffinering fra projekter i ind- og udland. Farmer survey: Er idéen
med protein baseret på græs er relevant for og kendt hos landmændene.

Note 23. Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og tekstur
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at beregne jordens udbyttepotentiale ud fra kortlægning af rodzonekapaciteten. Formålet er desuden at undersøge muligheder for i praksis at kortlægge rodzonekapaciteten mere nøjagtigt på
markniveau end ved den digitale kortlægning på landsniveau. Herudover er det formålet at undersøge nye
metoder til kortlægning af jordens tekstur på markniveau og indenfor den enkelte mark.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 – Udbytter og udbyttepotentiale:
I arbejdspakke 1 undersøgte vi hvilke jordbundskarakteristika, der bedst kunne beskrive den geografiske
udbyttevariation i Danmark. Den statistiske analyse blev baseret på SEGES’ markforsøgsdatabase med
over 18.000 registrerede udbytter fra hele Danmark i perioden 1992-2017 fordelt på vinterhvede, vårbyg,
vinterraps, vinterbyg og majs. I den statistiske analyse blev det undersøgt, om udbyttevariationen i forsøgsdatabasen bedst kunne beskrives ud fra forsøgets jordbundstype målt vha. tekstur, jordbundstypen fra den
digitale jordbundskortlægning eller rodzonekapaciteten, der blev defineret ud fra landsdækkende kort med
plantetilgængeligt vandindhold i 0-50 cm, 0-75 cm, 0-100 cm, 0-125 cm og 0-150 cm dybde.
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Derudover blev det undersøgt, hvordan modellerne kunne forbedres ved at inddrage informationer om underjordens beskaffenhed, nedbør i maj og juni, samt forsøgets geografiske placering.
Der blev desuden kørt en statistisk analyse på forsøg med stigende mængder kvælstof, hvor det blev undersøgt, om rodzonekapaciteten bedre kunne beskrive variationen end den typiske jordbundsklassificering
(JB).
Resultaterne blev præsenteret via en rapport samt på en workshop afholdt i december ved Sønderjysk
Landboforening.
Til den statistiske analyse udviklede Aarhus Universitet et landsdækkende GIS-korttema, der beskrev den
maksimale roddybde defineret alene ud fra jordens pH og ler- og humusindhold, samt 5 landsdækkende
GIS-korttemaer, der beskriver den jordens plantetilgængelige vandmængde i hhv. 0-50 cm, 0-75 cm, 0-100
cm, 0-125 cm og 0-150 cm dybde.
Arbejdspakke 2 – Detailkortlægning af jordens rodzonekapacitet:
I arbejdspakke 2 blev der på to bedrifter undersøgt, om man rent praktisk var i stand til at beskrive variationen i rodzonekapacitet indenfor marken ud fra hhv. målinger af jordens elektriske ledningsevne og målinger af jordens vandindhold. Begge metoder blev holdt op mod teksturanalyser, der traditionelt anvendes til
at beregne rodzonekapaciteten.
Resultaterne blev præsenteret via en rapport samt på en workshop afholdt i december ved Sønderjysk
Landboforening.
Arbejdspakke 3 – Ny metoder til kortlægning af jordens tekstur i pløjelaget:
I arbejdspakke 3 blev det undersøgt, hvilke metoder, der findes til at kortlægge teksturen indenfor marken.
Værdien ved en mere detaljeret kortlægning af tekstur og rodzonekapacitet indenfor marken blev også diskuteret på en workshop med både forskere, konsulenter og landmænd. Workshoppen blev afhold i december ved Sønderjysk Landboforening.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Udgivet en rapport, der omhandler sammenhængen mellem forsøgsudbytter og forskellige jordbundskarakteristika.
Afholdt workshop omhandlede muligheder og udfordringer i at forbedre kortlægningen af udbyttepotentialet, hvor bl.a. analyser mellem rodzonekapacitet og hhv. udbyttepotentiale og optimum i kvælstofforsøg
blev præsenteret.
Udgivet en rapport, der undersøger forskellige muligheder for at kortlægge rodzonekapaciteten på markniveau og vurderer deres potentiale.
Udgivet et kapitel i en rapport om forskellige metoder til detailkortlægning af tekstur i pløjelaget og rodzonekapacitet og en anbefaling til, hvordan man kan tage sine teksturprøver ud fra minimumsmetoden til i praksis at bestemme variationen i bl.a. rodzonekapaciteten på bedriftsniveau.
Afholdt workshop med fokus på forskellige muligheder for detailkortlægning indenfor marken.
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Note 24. Acceptable niveauer for kvælstofoverskud og/eller grønne marker
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at samle den viden, der er nødvendig for en mere fleksibel regulering af kvælstofanvendelsen,
som giver den enkelte landmand gode muligheder for at optimere afgrødevalget på bedriften. Med udgangspunkt i denne viden beskrives et nyt driftsledelsesværktøj, som gør det muligt for den enkelte landmand at optimere driften, og at vælge den reguleringsmodel, der er bedst for ham/hende.
Projektets aktiviteter:
AP1: Krav til bevoksning som alternativ til krav om efterafgrøder og kontrol fra satellit.
Aktiviteterne i AP1 har bestået i en vurdering af de resultater, der indenfor de seneste år er fundet med
hensyn til sammenhængene mellem kvælstofoptag i planterne, kvælstofudvaskning og sensormålinger i
afgrøderne. Emnet er drøftet på nr. 2 workshops med deltagere fra Aarhus, Københavns og Kiels universiteter.
I slutrapporten er beskrevet de krav, der skal opfyldes, og de punkter, der skal tages stilling til, hvis reguleringen skal ændres fra krav til efterafgrøder til krav til bevoksning og kvælstofoptagelse i afgrøder
AP2: Størrelsen af et acceptabelt kvælstofoverskud på bedriftsniveau.
Emnet er behandlet på de to workshops, der er afholdt i projektet med deltagere fra universiteterne, og på
den første workshop blev det konstateret, at det er nødvendigt med en bedre metode end den, der anvendes i dag til at bestemme det input, der kommer via biologisk kvælstoffiksering fra bælgplanteafgrøder.
Ud fra en grundigere gennemgang af de seneste års forskningsresultater er der efter drøftelserne på workshop 2 i projektrapporten angivet en model, som bør anvendes i fremtiden.
Aktiviteterne i AP2 har resulteret i en beskrivelse af, hvordan de acceptable overskud kan beregnes, når
der er taget stilling til de principielle spørgsmål, der er beskrevet i slutrapporten.
AP3: Algoritmer, som kan anvendes i markplanlægningsprogrammer.
Slutrapporten indeholder en overordnet beskrivelse af et fremtidigt program, som landmændene kan bruge
til at tilpasse sig en valgfrihed mellem 2 reguleringsprincipper (AP3). Denne beskrivelse er en del af projektrapporten.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
1 Planteavlsorientering indeholdende rapport over arbejdet med alle 3 arbejdspakker, inkl. beskrivelsen af
algoritmerne fra AP3, og arbejdet med at finde sammenhængen mellem kvælstoftilførsel og kvælstofoverskud. (AP2)
1 Planteavlsorientering om Sammenhængen mellem satellitmålinger og planteoptag (AP1)
16 artikler på SEGES åbne projektsite med materiale fra de 2 workshops.
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Note 25. Træk mere viden ud af Landsforsøgene
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at sikre landmænd et bedre og mere nuanceret beslutningsgrundlag i forbindelse med indsatsen i marken. Det skal ske via en mere effektiv sammenstilling og analyse af data og resultater fra forsøg,
der gennemføres med variation af to faktorer, f.eks. sorter og kvælstofstrategier. Samtidig vil projektet øge
mulighederne for at samle og analysere forsøgsdata fra flere år.
Projektets aktiviteter:
Der er udviklet et internetbaseret værktøj til udtræk og beregning af forsøgsdata fra markforsøg med flere
faktorer. Det kan eksempelvis være forsøg med forskellige udsædsmængder og sådatoer.
Data præsenteres på sammendragsniveau sammen med relevante statistiske analyser. Den specifikke statistiske analyse kan vælges af brugeren.
Samtidig er det muligt at få vist resultaterne af de enkelte forsøg, som indgår i sammenstillingen.
Projektets leverancer:
- Nyt produkt
- Andet
- Værktøj til statistisk behandling af flerfaktorielle forsøg
Uddybning leverancer
Der er udviklet et brugervenligt datapræsentationsværktøj, som kan udtrække markforsøgsdata fra forsøgsserier med flerfaktorielle forsøg.
Sammendraget behandles og data præsenteres statistik bearbejdede ved udnyttelse af de nyeste statistiske metoder, som kan tilgås i værktøjet R. Samtidig præsenteres de bagvedliggende data fra de enkeltforsøg, der indgår i sammenstillingen.
For de data, hvor der kan beregnes sikkerhed, præsenteres også konfidensintervaller og bogstavtest.

Note 26. Kryds, test og vind - Udvikling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at opnå en produktivitetsstigning og en forbedret dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger gennem en avlsmæssig udvikling mod sundere og længere levende køer. Projektets formål opnås gennem en mere udbredt anvendelse af systematisk krydsning af malkeracer og anvendelse af genomiske test. Projektet vil dokumentere værdien af de to avlsstrategier samt udvikle standardscenarier.
Projektets aktiviteter:
Projektet har fået afslag fra Erhvervsudviklingsordningen i juni 2017 på grund af overansøgning indenfor
indsatsområdet. Der er dermed kun opnået halvdelen af den forventede finansiering i 2017 hvilket betød at
arbejdspakken omkring anvendelse af krydsning mellem malkeracer blev rykket til 2018. Desværre opnåede projektet ingen finansiering fra Promilleafgiftsfonden i 2018.
I 2017 er udført nedenstående aktiviteter:
Arbejdspakken ”Anvendelse af genomisk test”
• Der er påbegyndt analyser på besætningsniveau, som skal dokumentere værdien af genomisk test. Det
undersøges således, om der er større produktionsmæssige forskelle på ydelse, frugtbarhed, sundhed m.m.
mellem den avlsmæssigt bedste og ringeste halvdel af kvier indenfor besætning, når avlsværditallene er
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baseret på genomisk information eller udelukkende afstamningsinformation. Altså om genomisk information
dermed giver landmanden mulighed for, med større sikkerhed, at vælge de avlsmæssigt bedste hundyr i
besætningen.
• Der er foretaget omfattende simuleringer i SimHerd med forskellig niveau af management, herunder forskellig udskiftningsprocent og brug af kønssorteret sæd/kødkvægssæd. De forskellige forudsætninger
dækker over den overvejende del af den variation, der findes i praksis blandt danske mælkeproducenter.
Simuleringerne giver viden om under hvilke forudsætninger, man opnår den største økonomiske effekt af at
anvende genomisk test.
• Der er udviklet en praktisk procedure for udtagning og bestilling af vævsprøver. Proceduren beskriver
også, hvordan man retter eventuelle fejl i forhold til manglende væv eller fejl i afstamningen.
Der er desuden udvalgt de mest typiske scenarier under danske forhold (gennemsnitligt management + 30
% udskiftning, højt management + 30 % udskiftning, samt højt management + 25 % udskiftning. Bearbejdning af resultaterne fra simuleringerne har vist, at der generelt ikke er så store økonomiske forskelle mellem scenarierne som forventet. Det er derfor valgt ikke at gå videre med udvikling af informationsmateriale.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Vejledning(er) om et givent emne
Uddybning leverancer
I 2017 er der leveret:
• Notat, som dokumenterer økonomisk resultat af at anvende genomisk test på besætningsniveau med forskellige management forudsætninger
• Filer med information om indekser på hundyr før og efter genomisk test for 30 besætninger samt program,
som kan generere filer fremover
• Fagligt notat, som giver praktisk information om udtagning af vævsprøver m.m.

Note 27. SOBcows – Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner
for malkekvægholdet
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved
at tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer samt ved at anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion på basis af dyr med specielle genetiske egenskaber og
på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer.
Projektets aktiviteter:
AP 1: Udarbejdelse af avlsmål og genetiske avlsplaner for økologiske linjer af malkeracerne Holstein, Nordisk Rød og Jersey.
Et økologisk avlsmål er defineret for hver af de tre racer baseret på resultater fra det danske projekt ”Den
optimale ko” og på landmandspræferencer. I det økologiske avlsmål er der også inddraget ikke-markedsmæssige værdier med udgangspunkt i de fire økologiske principper fra IFOAM: Sundhed, økologi, retfærdighed og forsigtighed (http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture). Forud
blev der lavet en spørgeundersøgelse med svar fra 29 udvalgte interessenter (landmænd, internationale
eksperter og forskere, ansatte i avlsorganisationer og rådgivere), for at kortlægge, hvordan forskellige avlsmål kan opfattes og placeres i forhold til de økologiske principper.
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Der er i 2017 udført omfattende simuleringer af økologiske avlsplaner med udgangspunkt i de fire økologiske principper og i landmandspræferencerne. I simuleringerne er der stillet krav til minimums acceptable
genetisk fremgang for de enkelte egenskaber. Simuleringerne omfatter i alt tolv egenskaber, som er tæt på
grænsen for, hvad det i projektet tilrettede simuleringsprogram ADAM kan håndtere. Faktisk er ADAM aldrig tidligere blevet udfordret med så mange egenskaber, hvilket har betydet et stort arbejdsomfang. Simuleringerne giver svar på, hvor stor effekten er af at have specifikke økologiske linjer. I simuleringerne undersøges desuden om der kan selekteres avlsdyr indenfor eller på tværs af linjerne, samt om der skal/kan
oprettes referencepopulationer indenfor eller på tværs af linjer.
Arbejdspakken har præsenteret og diskuteret de første resultater af simuleringerne på session F3 på økologikongressen den 30. november 2017 og leveret en artikel til Maskinbladets temaside om kvægbrug i december 2017.
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.
Arbejdspakken har også i 2017 indsamlet og opgjort fedtsyremålinger fra samtlige ydelseskontrollerede
køer i Danmark. De foreløbige resultater fra projektets to første års analyser, som er beskrevet i DCA rapport nr. 088 – December 2016 fra Aarhus Universitet, er i løbet af 2017 blevet præsenteret og perspektiveret for 31 landmænd/mælkeproducenter fra hele Danmark via brugerrådet i RYK (Registrering og Ydelseskontrollen). Resultaterne er også præsenteret og diskuteret på Kvægkongressen 28. februar 2017 og på
økologikongressen den 30. november 2017. Arbejdspakken har derudover leveret fire artikler i følgende
medier: Økologi & Erhverv, 10 februar 2017, Ny Kvægforskning, juni 2017, Landbrugsinfo, juni 2017 og
Journal of Dairy Science, 2017-13225.
I 2017 er der indsamlet genomiske tests på 1800 økologiske dyr, fordelt på 900 Holstein og 900 jersey, så
der kan beregnes genomiske avlsværdital. Henover foråret er der desuden indsamlet mælkeprøver fra dyr
med ekstreme avlsværdier for fedtsyreprofil i syv besætninger i to omgange (før og efter udbinding). Disse
mælkeprøver er analyseret på gaskromatografi for at undersøge om Application til måling af mælkens fedtsyreprofil også virker i ekstremområdet. Arbejdspakken har også afholdt et møde hos Naturmælk med drøftelse af muligheder for at markedsføre mælkeprodukter med særlige egenskaber, fx en gunstig fedtsyresammensætning.
AP 3: Beskrive mulighederne for økologisk nicheproduktion baseret på oprindelige danske racer og udarbejdelse af planer for dette.
Arbejdspakken har i 2017 indsamlet mælk fra de dyr af gamle husdyrracer, som er blevet overført til økologiske besætninger. De indsamlede mælkeprøver er analyseret i forhold til den overordnede mælkesammensætning samt koaguleringsegenskaber. Desuden er der indsamlet mælk til analyse af detaljeret protein- og fedtsyresammensætning.
Arbejdspakken har også afholdt to møder med Naturmælk, hvor mulighederne for udvikling af forretningsmodeller for økologiske mælkeprodukter af gamle husdyrracer blev drøftet. Desuden omtalte præsentationerne på Økologikongressen den 30. november 2017 mulighederne for at producere og markedsføre mælk
fra gamle husdyrracer.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
• Resultaterne af fedtsyremålinger på enkeltkøer samt potentialet og perspektiverne ved at gøre dette er
præsenteret for RYK’s brugerråd 25. januar 2017 og på Kvægkongressen 28. februar 2017.
• Derudover har projektet leveret en international artikel i Journal of Dairy Science, 2017-132225 om resultaterne af fedtsyremålinger på enkeltkøer samt to danske artikler om samme emne bragt i Økologi & Erhverv 10. februar 2017 og i Ny Kvægforskning, juni 2017.
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• Forretningspotentialet for økologiske mælke-nicheprodukter med forbedret indhold af gunstige fedtsyrer
er omtalt i artikel på Landbrugsinfo 22. juni 2017: ”Gode muligheder med avlsværdital for fedtsyrer i mælken”.
• Konsekvensen af specifikke økologiske avlsmål for de tre malkeracer er præsenteret på Økologikongressen den 30. november 2017.
• Delresultater fra simuleringer af økologiske avlsplaner er formidlet i en artikel i Maskinbladets temaside
om kvægbrug den 15. december 2017: ”Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej”.

Note 28. Højere klimaeffektivitet i dansk mælke- og kødproduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at give kvægbrugeren viden om, hvordan produktionens klimapåvirkning kan minimeres, så det
er muligt at opretholde eller øge produktionen uden risiko for uventede negative effekter på klimapåvirkningen. Projektet sikrer kendskab til klimapåvirkningerne fra forskellige produktionssystemer og produktionsmåder - således både de direkte og indirekte.
Projektets aktiviteter:
Datagrundlaget er kortlagt, og der er opstillet scenarier til beregning af den samlede klimapåvirkning. Det
gælder:
1.Afgræsning kontra staldfodring med malkekøer og opdræt
2.Anvendelse af non-GM foder i forhold til konventionel fodring
3.Raceeffekt, hvor især Jerseykoen adskiller sig med hensyn til foderforbrug og mælkens sammensætning
4.Fedttyper og fedtmængder
5.Konventionel kontra økologisk mælkeproduktion
6.Proteinniveau/enkeltaminosyreforsyning er påbegyndt
Afgræsningsscenarierne er anvendt til at vise redskabets anvendelighed i forhold til større scenarier med
køer, med og uden opdræt samt vinter- og sommerfodringer med forskellige staldsystemer. Rationssammensætningen med tilhørende arealfordeling og mængde og art af tilskudsfoder er brugt i beregningerne.
Der er analyseret på, hvordan non-GM foder uden sojaskrå virker i forhold til en konventionel fodring med
sojaskrå. Resultatet er anvendt til at opstille praksisrelevante scenarier for beregning af klimapåvirkning.
Der er opstillet 8 scenarier med hver 4 niveauer af fedt. Der er 4 fedttyper (rapsfrø, fedt fra rapskage, olie
fra rapsfrø og palmefedt). De anvendte tilskudsfodermidler har stor betydning, hvorfor der er opstillet scenarier med og uden sojaskrå. Effekten af race og effekten af økologi vs. konventionel bygger på analyser
af, hvordan fodringen afviger mellem racer og produktionssystemer.
Til beregningerne skulle anvendes ”Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk” fra
Aarhus Universitet, som kan beregne klimapåvirkningen fra delelementer af produktionen. Desværre er det
endelige værktøj endnu ikke leveret af Aarhus Universitet, idet delelementet med gødningsomsætning og anvendelse mangler.
Beregningerne er gennemført uden beregningsværktøjets gødningsmodul i relation til scenarie 1 og 4 for at
kunne vurdere resultaternes validitet og for at få erfaring med redskabet. Resultaterne er vurderet for de
elementer, hvor det er muligt. Der er ikke lavet yderligere beregninger, da det ikke har relevans før værktøjet er færdigt.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
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Uddybning leverancer
Projektet har leveret datagrundlaget for scenarieberegningerne og opstillet følgende scenarier til beregning
af den samlede klimapåvirkning:
1. Afgræsning kontra staldfodring med malkekøer og opdræt
2. Anvendelse af non-GM foder i forhold til konventionel fodring
3. Raceeffekt, hvor især Jerseykoen adskiller sig med hensyn til foderforbrug og mælkens sammensætning
4. Fedttyper og fedtmængder
5. Konventionel kontra økologisk mælkeproduktion
6. Proteinniveau/enkeltaminosyreforsyning

Note 29. Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Nærværende afrapportering sker på baggrund af en bevilget projektforlængelse af det oprindelige 2016projekt med samme projekttitel.
Formålet med projektet var, at kunne fastholde og videreudvikle landbrugserhvervets styrkeposition og
konkurrenceevne ved fortsat at nyttiggøre landbrugets samlede datagrundlag optimalt - som en konsekvens af Big data paradigmet, hvor datamængderne stiger voldsomt samtidigt med, at der vil være krav
om, at nyeste data altid skal kunne analyseres lynhurtigt.
Projektets aktiviteter:
Under arbejdspakke 1 ”Dataanalyse” er der gennemført en sammenstilling og validering af et omfattende
datasæt indenfor planteproduktion. Casen belyser biomassens (NDVI) sammenhæng med klima- og dyrkningsmæssige faktorer. I casen er der sket en statistisk bearbejdning/analyse med efterfølgende faglig-teknisk fortolkning af resultaterne.
Datakilderne har været data fra SEGES’ faglige databaser samt eksterne data fra henholdsvis ESA’s Kopernikus satellitprogram samt vejr- og klimadata fra Danmarks Meteorologiske Institut.
De dataanalytiske metoder har primært været baseret på Machine Learning.
Resultaterne af arbejdspakkens analyser og vurderinger er beskrevet i en faglig rapport, med henblik på at
kunne indgå i det fremadrettede arbejde med store datamængder.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Projektets leverance er en faglig-teknisk rapport, der detaljeret beskriver og dokumenterer det gennemførte
arbejde og de opnåede resultater. Rapporten omhandler opbygningen af et plantefagligt datasæt samt den
efterfølgende dataanalyse baseret på machine learning.

Note 30. DNMARK - Forbedret udnyttelse af kvælstof
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at bidrage til en optimering af udnyttelsen af kvælstof i landbruget ved at skabe et bedre vidensgrundlag. Det sker ved, at skabe en tværvidenskabelig forskningsalliance, som kan identificere barrierer og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger til en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jordbruget.
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Projektets aktiviteter:
Projektet er 5-arigt. Nedenfor er aktiviteterne, der er udført i arbejdspakkerne i 2017 beskrevet med fokus
på SEGES’s rolle. Det bemærkes at det samlede Innovationsfondsprojekt afsluttes for den forskningsmæssige del endeligt i 2018 men formidlingen ud mod landbruget og samfundet afsluttes i 2017 hvorfor SEGES
rolle også afsluttes med udgangen af 2017.
Aktivitet 2. Fokus på N i forskellige oplande og udvikling af scenarier for udviklingen og deraf følgende effekt på N og Aktivitet 3. Managementstrategier og scenarier for omkostningseffektiv udnyttelse af kvælstof
og reduktion af tab.
Det konkrete arbejde i de 6 pilotområder blev færdiggjort i 2016 men arbejdet med den såkaldte ”landskabsmodel” der bygger videre på eksempler fra de 6 pilotområder blev en væsentlig del af arbejdet i 2017.
Vi arbejdede tæt sammen med Københavns Universitet om at verificere og operationalisere landskabsmodellen og om at skabe et billede af, hvordan denne model kan bringes i anvendelse i en oplandsbaseret
tilgang, hvor man skal finde løsninger på kvælstofudfordringer. Med anvendelse af modellen kan man nu
se bl.a. kvælstofeffekterne af forskellige tiltag. Hvad sker der f.eks. med udvaskningen hvis man omlægger
bestemte arealer fra korndyrkning til græsproduktion? Hvad sker der hvis man placerer et minivådområde
eller et vådområde i et opland? Modellen kan inddrage lokal viden og på den måde kan man hurtigt få sikret et modellen er tager hensyn til den bedst tilgængelige viden om et område. Hermed øges troværdigheden af modellen og den bliver dermed et troværdigt værktøj i arbejdet for at finde løsninger der giver mening for såvel landbrugsproduktion som miljøet.
Vi har bl.a. på workshop med forskellige aktører drøftet og sammenlignet, hvad denne model kan set i forhold til øvrige modeller, der forholder sig til geografiske informationer om kvælstof.
Aktivitet 4. Uddybning af hvor i cyklus der er kritiske N-tab.
SEGES har løbende fulgt projektets ph.d. og post docs studerendes arbejde med at afdække forskellige
videnshuller på kvælstofområdet bl.a. et interessant studie om effekterne af nitrat i drikkevand, studier vedr.
prissætning på vand og undersøgelse af fordele og barrierer ved anvendelse af organiske gødninger samt
perspektiverne af en optimeret kvælstofanvendelse ved brug af et kvælstofkvotesystem. SEGES har arbejdet med at få publiceret en række Fact Sheets og Research Briefs på baggrund af de studerendes arbejde,
så alle interesserede kan læse om den forskning, der er blevet udført i projektets levetid.
Aktivitet 5. Formidling og dialog på lokalt, nationalt og internationalt plan (SEGES er hovedansvarlig for
denne aktivitet).
Der har deri 2017 været stor fokus på at få kommunikeret projektets resultater ud på forskellig vis.
Dette er bl.a. sket ved at vi har udarbejdet en pjece om kvælstof. Pjecens indhold er fremstillet, så det giver
forståelse og overblik for menigmand. Som supplement til pjecen er der produceret en række små videoer,
hvor der ude i landskabet fortælles, hvordan kvælstoffet transporteres og omsættes på forskellig vis.
SEGES har arrangeret en workshop, som skulle give interessenters input til en række konkrete løsningsscenarier, der omhandler brugen af kvælstof. SEGES har endvidere været medarrangør af en international
konference og en afsluttende national temadag om alliancens arbejde.
I tråd med projektets kommunikationsstrategi og -plan har SEGES løbende opdateret projektets hjemmeside med både egenproducerede og eksterne artikler, udsendelse af nyhedsbreve.
Aktivitet 6. Syntese og management af projektet
I 2017 har SEGES været med til at koordinere projektmøder, årsmøde samt relevant afrapportering af projektet.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
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Uddybning leverancer
Publicering12 Fact Sheets og Research Briefs om projektets resultater på projektets hjemmeside
Arrangør af Stakeholder workshop og opsamling af input til færdigudvikling af løsningscenarier.
Medarrangør af international konference: Innovative Solutions for Sustainable Management of Nitrogen og
medarrangør af et temamøde for nationale aktører om alliancens arbejde.
Udsendelse af nyhedsbrev og opdatering af hjemmesiden med egenproducerede og eksterne artikler.
Udarbejdet folderen ”Fakta om kvælstof – i landbruget og vandmiljøet”
En videoserie på i alt 7 videoer om kvælstoffets transport og omsætning i landskabet
Feedback på nationale og lokale løsningsscenarier ud fra post.doc- og ph.d.-studier
Færdigudvikling af det GIS-baserede program, landskabsmodellen som prototype, der giver overblik over,
hvilken kvælstofeffekt ændringer i sædskiftet samt brug af virkemidler har for et opland.

Note 31. Videnskabelig demonstration og formidling om økologisk produktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at understøtte de væsentligste faglige udviklingsområder, indenfor den økologiske
landbrugsproduktion i Danmark gennem at udvikle, demonstrere og formidle den nyeste viden fra projekter
under de specifikke økologiske forskningsprogrammer OrganicRDD2, Core OrganicPlus og GUDP, hvor
SEGES Økologi sammen med forskningsinstitutter deltager i fælles projekter.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af fire delprojekter:
1. Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion (MultiPlant).
2. Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter (BeeFarm).
3. Managing fertility building in organic cropping systems (FertilCrop).
4. Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick).
1. Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion (MultiPlant):
I delprojektet har SEGES i 2017 deltaget i workshop om formidling af projektets viden på Økologikongressen 2017. SEGES deltog ligeledes ved kongressen, hvor projektets resultater blev præsenteret ved session om ”Grønafgrøder til proteinfoder” samt omtalt ved session om ”Mere natur i agerlandet”. I den sammenhæng har SEGES været i dialog med landmænd og konsulenter.
2. Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter (BeeFarm):
I delprojektet er gennemført følgende aktiviteter:
1. SEGES har bidraget med faglig sparring vedr. implementering af et nyt værktøj til estimering af udbuddet
af biressourcer på landmandens bedrift.
2. SEGES bidrog til afholdelse af et nationalt bestøver-symposium den 7. december 2017 (112 deltagere).
Dette symposium satte - med oplæg fra ind- og udland - fokus på bestøverfaunaens betydning, og hvordan
vi beskytter den, med særlig vægt på vilde bier og honningbier. Målet med workshoppen var at højne vidensniveauet blandt landbrugsrådgivere, kommunale naturmedarbejdere og andre interessenter om
(a)truslerne mod bestøver-faunaen, samt hvordan tilbagegangen kan vendes (b)mulighederne for at landmænd, kommuner og andre interessenter kan udføre en hensigtsmæssig naturpleje/beskyttelse af levesteder, der kommer bestøverne til gode. Dagen blev arrangeret i fællesskab af Københavns Universitet, IPBES i Danmark og SEGES.
3. Managing fertility building in organic cropping systems (FertilCrop):
I delprojektet har SEGES bidraget til artiklen: "Scientific assessment of farmer-oriented indicators and tools
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for the diagnosis and design of soil and crop management strategies in organic farming systems".
Herudover er der kommunikeret og afholdt møder med den overordnede projektleder på Aarhus Universitet
Jørgen E.Olesen vedr. færdiggørelse af ØkoMark til videre test. SEGES afsluttede sin del af projektet i efteråret 2017 og projektet færdiggøres af Aarhus Universitet.
4. Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick):
I dette delprojekt udførte SEGES i sommeren 2017 et forsøg hos landmand Asger Petersen med en alternativ slagtekyllingegenotype (Scan Label), der er forædlet til at vokse særligt langsomt. Den ene slagtekyllingelinje, var den almindeligt brugte slagtekylling i Danmark, Color Yield (CYJA57). Den anden kyllingelinje
var Scan Label, som især bruges i fransk økologisk produktion. Forsøget omfattede i alt 12 bokse, og der
var 6 gentagelser af hver kyllingelinje. Alle kyllinger fik standard økologisk voksefoder uden tilsætning af
hvede. Forsøget viste at, tilvæksten for Scan Label kyllingerne var for langsom, set i forhold til storskala
produktion, hvor produktionsperioden er omkring 60 dage. Forsøgets resultater er analyseret og beskrevet i
en rapport.
SEGES deltog i at udforme et abstract og en poster om nogle af projektets resultater, de blev præsenteret
ved det Europæiske Fjerkræernæringssymposium i Spanien i maj 2017.
På økologikongressen d. 30/11 2017 bidrog SEGES til en workshop, hvor nogle af projektets resultater
blev præsenteret. SEGES præsenterede økokyllingens historie i Danmark.
SEGES bidrager til en artikel med opsamling fra workshoppen.
SEGES har deltaget i 3 projekt- og styregruppemøder, der blev afholdt i projektet i løbet af 2017.
På grund af forhøjet risiko for indslæbning af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger blev forsøgsarbejdet forsinket i 6 måneder i vinteren 2016-2017. MultiChicks projektperiode blev derfor forlænget frem til juli 2018,
og forløber nu planmæssigt.
Projektets leverancer:
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Følgende leverancer er en del af de gennemførte aktiviteter i projektet.
1. Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion (MultiPlant): I 2017 er der produceret en poster/roll-up med information til landmænd og konsulenter om mulighederne ved at bruge urter
i kløvergræsmarken. Den blev udstillet ved Økologikongressen 2017. Der er ligeledes udarbejdet en artikel,
som blev bragt i fagtidsskriftet ”Økologi – Inspiration til Jordbruget” i april 2017 med titlen: ”Urter i kløvergræsmarken – en god forretning”.
2. Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter (BeeFarm): Der er gennemført et nationalt bestøversymposium i København den 7. december 2017 med 112 deltagere.
3. Managing fertility building in organic cropping systems (FertilCrop): Der er bidraget med viden til en videnskabelig artikel.
4.Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick): Forsøgets resultater er analyseret og beskrevet i en rapport.
På økologikongressen d. 30/11 2017 bidrog SEGES til en workshop, hvor der er leveret et oplæg.
SEGES bidrog med viden til en abstract og en poster der blev præsenteret ved det Europæiske Fjerkræernæringssymposium i Spanien i maj 2017. SEGES bidrager til en artikel med opsamling fra workshoppen.
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Note 32. NewCut, Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at forbedre effekterne af den mekaniske ukrudtsbekæmpelse af både et- og flerårigt ukrudt, således at både det konventionelle og økologiske jordbrug får nytte af mere effektive redskabsløsninger.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af 3 arbejdspakker
AP1 Bekæmpelse af rodukrudt. AU og AgroIntelli (tidligere Kongskilde) har været aktører i den arbejdspakke.
AP2 Optimering af aggregater (skær) til radrensere. Igen med AU og AgroIntelli som aktører.
AP3 Projektledelse, demonstration og kommunikation. I denne AP spiller SEGES en rolle i den faglige formidling særligt henvendt til rådgivere og landmænd.
SEGES har haft en rolle som formidler i projektet der er ledet af AU med deltagelse af kommercielle partnere.
I 2017 er der i projektet gennemført forsøg med radrenserskær både hos AgroIntellei og på Århus Universitet, Flakkebjerg. I regi af AgroIntelli er der udarbejdet en videnskabelig artikel som SEGES Økologi har
brugt som grundlag for en rådgiverrettet artikel på Landbrugsinfo.
AU, Flakkebjerg har haft en specialestuderende til at gennemføre forsøg med effekt af arbejdsdybde og hastighed. Specialet er godkendt og resultaterne indgår i artiklen på Landbrugsinfo.
Arrangementet Store Markdag, 21. september, på Stenalt Gods samlede aktiviteterne på området, både
med maskindemonstrationer, markdemo og indendørs præsentationer.
Projektets leverancer:
- Optimerende teknologi
- Nyt produkt
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
I 2017 er følgende leverancer:
Reportage, der beskriver aktiviteterne på Store Markdag den 21. september, hvor de fleste aspekter indenfor økologisk planteavl, inkl. radrensning og jordbearbejdning, var i fokus. NewCut har som en del af AP3
som opgave at bidrage til koordinering af indsatserne på området.
Artikel med tilhørende video bragt på LandbrugsInfo, om et skræppebor der kan fjerne enkeltstående planter uden at marken skal gennemarbejdes med plov eller andet
Video: Weeding Technology, der viser hvordan projektpartneren AgroIntelli arbejder med at monitere de
kræfter der påvirker jorden og planternes rødder når der arbejdes med forskellige typer af skær.
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Note 33. Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er gennem forbedret ukrudtskontrol og anvendelse af efterafgrøder i et nyt dyrkningssystem at forbedre de økologiske landmænds resultat i marken.
Projektets aktiviteter:
Fonden har medfinansieret arbejdspakke 4.
AP 4 Demonstration af rækkedyrkningssystemer.
Der blev i 2016 udlagt tre markforsøg med efterafgrøder, i de to var der efter høst en kraftig bestand af
kvik. Der er derfor kun målt eftervirkning i et forsøg i 2017.
Der blev anlagt to demonstrationer for at demonstrere det samlede rowcrop system. Den sene høst og det
våde efterår gjorde det udfordrende at gennemføre stubrensning efter høst, hvorfor dette kun er gjort i den
ene demonstration. Denne demonstration blev fremvist ved markvandring på Store Markdag på Stenalt den
21. september, ligesom der her var arrangeret en workshop om projektet. Der deltog ca. 300 økologiinteresserede i markdagen.
Der blev den 12-13. juni afholdt feltdage for økologikonsulenterne i Danmark med 29 deltagere.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er skrevet to faglige artikler om resultaterne fra SEGES forsøg og demonstrationer som er bragt i
MARK.
Resultaterne af eftervirkningsforsøgene er offentliggjort i Oversigt over Landsforsøg 2017 og på Økologikongres 2017.
Der er afholdt markvandring som del af Store Markdag den 21. september. Og der er afholdt økologiske
feltdage på Foulum den 12-13 juni med 29 deltagere.
Der er udarbejdet en vejledning i, hvordan man som landmand skal optimere hele systemet fra såning til
radrensning efter høst.

Note 34. BufferTech - Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp
af nye teknologiske metoder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål at undersøge, hvordan man på en ”intelligent” måde kan få udbytte af at etablere randzoner langs vandløb og søer set i forhold til både natur, miljø, energi og produktion. I projektet undersøges,
hvordan randzoner kan blive et virkemiddel til reduktion af næringsstoffer i kanten af dyrkningsfladen og
samtidig bidrage med biomasse til energi, foder og øget biodiversitet.
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Projektets aktiviteter:
I arbejdspakkerne: AP 1: Næringsstoffjernelse, biomasseproduktion og fosfortilbageholdelse i forskellige
randzonetyper, AP 2: Rummelig karakteristik af udvikling i biodiversitet i randzoner og betydning for økologisk status i vandløb samt AP 3: Modelberegning af sediment og næringsstoffer i randzoner fra overfladisk
afstrømning har der i 2017 været stor forskningsaktivitet. SEGES har fulgt arbejdet og givet feedback på de
foreløbige resultater til forskerne på møder, ekskursioner og ved kommentering af arbejdet og formidlet arbejdet.
AP 4: Optimering af randzoner for omsætning og tilbageholdelse af fosfor
Fra SEGES’ side har der været god aktivitet i denne arbejdspakke. I 2017 er der således etableret en intelligent bufferzone (IBZ) i Sillerup nær Haderslev og givet indspil til et demoanlæg (Mors) efter en konstruktionstegning udarbejdet af AU, Institut for Bioscience og SEGES, hvor selve entreprisen er finansieret i andet projekt.
Undervejs i dette forløb har der fra SEGES sider været fokus på at operationalisere virkemidlet. Det har vi
bl.a. gjort ved at udarbejde en visualisering af IBZ’en, ved at give instruktion til entreprenører, ved skitser
og plantegning. Vi har lavet en video om IBZ’erne og beskrevet virkemidlet i en artikel.
AP 5: Planlægningsværktøj, opskalering og omkostningseffektivitet
IFRO og AU har fortsat arbejdet med at udvikle et planlægningsværktøj, der inkluderer overvejelser om
omkostningseffektivtit. SEGES har løbende bidraget med kommentarer hertil.
Herudover har vi på SEGES haft en erhvervspraktikant fra Aarhus Universitet. I samarbejde med SEGES
har hun udgivet en rapport, som viser hvordan man kan bruge GIS og terrænmodeller til at finde gode placeringer til IBZ’er. Det er forventningen af dette arbejde, vil kunne bidrage til en beslutningsgrundlag for,
hvor man fremadrettet kan placere dette virkemiddel i det danske landskab.
AP 6: Projektledelse og publicering
SEGES har koordineret indsatserne i projektet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Det er sket igennem afholdelse af projektmøder, følgegruppemøde samt løbende tæt koordinering med projektleder og arbejdspakkeansvarlige.
I forhold til kommunikation har SEGES bidraget med publiceringer, opdateringer på projektets hjemmeside
og nyhedsbreve. Herudover har vi synliggjort projektets resultater overfor en række aktører, f.eks. har vi
påvist, hvordan en intelligent bufferzone ser ud og fungerer i forbindelse med arrangementer i to af pilotområderne. Herudover har vi haft drøftelser med forskellige aktører om, hvordan projektets resultater vedr.
intelligente bufferzoner kan opskaleres, og hvordan intelligente bufferzoner kan blive et godkendt virkemiddel.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Optimerende teknologi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
SEGES har i 2017 bidraget ind til, at der er etableret et forskningsanlæg i Sillerup ved Haderslev og et demoanlæg (Mors).
Konkret viden om hvordan en intelligent bufferzone skal konstrueres. Dette er kommunikeret ud i form af en
film og en artikel.
Bidraget til et beslutningsgrundlag for, hvor intelligente bufferzoner kan placeres (med bidrag fra studerende)
Projektledelse og koordineringen af 2 Projektmøder samt 1 Følgegruppemøde.
Udsendelse af 1 nyhedsbrev.
Vedligeholdt og opdateret www.buffertech.dk med artikler
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Note 35. TReNDS – Nitrats transportveje
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
TReNDS er et projekt medfinansieret af Innovationsfonden. Formålet er at opnå bedre forståelse af nitrats
transportveje fra mark til vandløb, som er afgørende for en eventuel ny regulering af landbruget og dermed
også rentabiliteten på den enkelte bedrift.
Projektets aktiviteter:
Fonden har i 2017 medfinansieret SEGES aktiviteter i arbejdspakke 5, "Emissionsbaseret regulering" som
SEGES er ansvarlig for.
I de øvrige arbejdspakker arbejdes med WP1)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
Der bliver i WP5 udviklet forvaltningsprincipper som tager udgangspunkt i en mere målrettet tilgang som
inkluderer egen måling.
I 2017 er afholdt følgende aktiviteter:
- Hovedfokus i 2017 var en grundig test af håndholdt nitratsensor (YSI) som opfølgning på tests udført i
2016.
- Opstart på grundig test af nitrat- strip-måler (Hach) – (udskudt se bemærk senere)
- Fortsat afsøgning af muligheder for application til mobiltelefon til at logge målinger
- Fortsatte diskussioner med landmænd/andre interessenter i oplandet til Norsminde Fjord om forvaltningsprin-cipper for en fremtidig forvaltning
Aktivitetsniveau har i 2017 været mindre end forventet, og der er søgt om overførsel af midler til 2018
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Gennemførelse af produkttest
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
- Videnskabelig test og dokumentation af YSI nitrat-sensor
- Rapportering af test af YSI nitratsensor (udkast)
- Præsentation af forvaltningsmæssige muligheder på midtvejs seminar med ca. 100 deltagere (forskere,
konsulenter m.fl..)
- Møder med fagpersoner, hvor forvaltningsprincipper er diskuteret

Note 36. Udvikling og implementering af virkemidler - landbrug og vandmiljø
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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.
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Projektets aktiviteter:
Der blev i 2016 søgt om projektforlængelse. Kun de aktiviteter, der blev søgt om projektforlængelse på, er
beskrevet nedenfor.
I aktivitet 2.4.3 havde SEGES planer om demonstration af en enkel idé, hvor vi ville etablere en intelligent
bufferzone. Ideen opstod i et tæt samarbejde mellem landmænd, rådgivere og forskere og ideen ville understøtte en demonstration af et nyt og lovende virkemiddel. Etableringen kunne ikke nås i 2016, og derfor
blev der søgt om projektforlængelse.
Der blev i juni 2017 etableret en ca. 60 meter lang intelligent bufferzone på Mors med elletræer og en sedimetationsgrøft. Etableringen foregik i et tæt samarbejde mellem landmand, kommune, rådgivere, projekt
WaterCoq og SEGES.
Se dette link med landmand, forsker og konsulent.
https://www.youtube.com/watch?v=eDFtSreZ05w&t=6s
Projektets leverancer:
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- En video om Miljøtiltag
Uddybning leverancer
Der er blevet etableret en Intelligent bufferzone. Anlægget er anlagt til demonstration for områdets landmænd.
Konstruktion af anlægget er beskrevet på LandbrugsInfo i følgende artikler:
a. Sådan bygges en intelligent bufferzone i 2017
b. Landmænd ved Skive og på Mors arbejder med etablering af nye miljøtiltag
c. Film om kommende nye miljøtiltag
Anlægget fremgår i en film på Vimeo, Youtube og Facebook ”SEGES i marken” med navnet: Intelligente
bufferzoner: https://www.youtube.com/watch?v=eDFtSreZ05w&t=6s

Note 37. Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er:
At reducere dødeligheden, øge antal fravænnede grise pr. kuld samt øge fravænningsvægten pr. gris.
At styrke den økologiske svineproduktions troværdighed i forhold til god dyrevelfærd.
At understøtte produktionsøkonomien hos de økologiske svineproducenter
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i 6 arbejdspakker, hvoraf arb. 1, 2 og 3 indeholder forskning.
SEGES Økologiinnovation er leder af arb. pk. 5 og indgår som partner i de øvrige arbejdspakker.
AP. 1.
Risikofaktorer for pattegrisedødelighed identificeres i 10 økologiske besætninger.
I perioden juni 2014 til maj 2015 blev der indsamlet data fra 9 økologiske besætninger (1 besætning er ud107
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gået). Døde pattegrise blev frosset ned for efterfølgende at blive obduceret. Data blev analyseret med henblik på at afdække sammenhæng mellem dødelighed i relation til kuldstørrelse, faring i sommermåneder,
magre/fede og ældre/yngre søer er gennemført.
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 for en økologisk avlsplan:
1)udvælgelse af orner i egen besætning
2)med 20 % information om genomisk selektion
3)100 % information om genomisk selektion
4)udvælgelse af orner fra et økologisk avlsmål, men ud fra det konventionelle avlssystem.
Arbejdet er gennemført og har været præsenteret og diskuteret ved flere møder om avlsmål og tidshorisont.
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.
Dataindsamling er i gang.
AP.4.
Etablering af demonstration på gårde, hvor best management practice implementeres. Dette er iværksat i
2017 og afsluttes primo 2018.
AP. 5.
Formidling: Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, møder, demonstrationsgårde og skriftlig formidling. Der er afholdt en demonstrationsdag. Derudover er der formidlet gennem artikler.
Der er formidlet om projektet og dets resultater ved følgende lejligheder:
- Konsulentmøde d. 21.6.17
- Avlsstrategidag med deltagelse af netværksgruppe d. 23.8.17
- Åbent landbrug d.17.9.17.(Demonstrationsdag)
- Økologikongres d. 29. og 30.11.17
- Besvaret rigtig mange henvendelser fra landmænd, der ønsker at vide mere om forskelle i genetik
- Artikler:
"Norsk genetik viser gode takter i faremarken" – Økologi & Erhverv 24.2.17.
"Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion" – Økologi & Erhverv 15.12.17.
Derudover: Fulgt etableringen (i 2017) af en økologisk opformeringsbesætning med norsk genetik.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er i dette projekt har SEGES udgivet en dansk artikel ”Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion”, Økologi & Erhverv 15.12.17. Der er informeret om projektet ved følgende lejligheder: Konsulentmøde d. 21.6.17, Avlsstrategidag d. 23.8.17, Åbent landbrug d.17.9.17.
Der er besvaret rigtig mange henvendelser fra landmænd, der ønsker at vide mere om forskelle i genetik.
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Note 38. OrganoFinery - Økologisk vækst med bioraffineret økologisk proteinfoder, gødning og energi
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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:
Aktiviteter i 2017:
(WP1 - Agro-økologi)
a) Afprøvning af høsttidspunkter i relation til kvalitet og økonomi. (Gennemføres af Københavns Universitet).
SEGES har givet feedback på faglige artikler om forsøgene. Medvirkede ved KU's præsentation på Plantekongres 2017.
b) Forskellige gødningsstrategier med henblik på at få den største og bedste proteinhøst. (Gennemføres af
Københavns Universitet). SEGES har givet feedback på artikel om forsøgene)
c) Afprøvning af svovlrig gødning for at øge indholdet af svovlholdige aminosyrer. (Gennemføres af Københavns Universitet). SEGES har givet feedback på fremlagte forøgsresultater.
d) Markforsøg på økologiske bedrifter med afprøvning af udlægsmetoder, proteinafgrøder og høsttidspunkter.
SEGES har i samarbejde med Teknologisk Institut videreført markforsøg på en økologisk bedrift (tredje år)
og har rapporteret resultaterne i Oversigt over Landsforsøgene.
Der er desuden trukket data ud fra tidligere landsforsøg med henblik på at belyse udbytteniveau i økologiske græsmarksafgrøder, der kan anvendes til bioraffinering.
e)Gødningsværdi af afgassede rester fra bioraffinerede afgrøder (Gennemføres af Københavns Universitet).
(WP2) Bioraffineringsteknik og foderværdi
a)Opgørelse af bioraffineringsforsøg og rapportering.
SEGES har deltaget i møder om optimering af teknikken på basis af forsøgserfaringerne.
b) Teoretisk vurdering af proteinets foderværdi til svin.
SEGES har påbegyndt en redegørelse om, hvordan resultaterne fra foderanalyser og -forsøg kan omsættes til anbefalinger vedr. fodring med græsprotein til svin.
c) Opgørelse og rapportering af forsøg med foderværdi af bladgrøntprotein til fjerkræ. (Gennemføres af
Aarhus Universitet). SEGES har givet input til rapporteringen og har præsenteret de overordnede erfaringer
fra fodringsforsøgene ved en række landmandsmøder.
d) Analyse og vurdering af værdistoffer ud over protein, der vil kunne udvindes fra bladsaften. (Gennemføres af Aalborg Universitet). SEGES har lavet research på udvalgte stoffer og lavet indput til samlet rapportering.
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(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) Afprøvning af græsproteinpasta ved fremstilling af færdigfoder. SEGES fik godkendt denne arbejdsopgave i stedet for de oprindeligt planlagte fodringsforsøg i en fjerkræbesætning, da det ikke lykkedes at producere foder nok.
I samarbejde med Vestjyllands Andel blev der fremstillet testfoder med 2,5% og 5% græsprotein. Resultaterne er under rapportering.
(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 hjulpet med at finde relevante virksomheder for markedsanalysen.
b) Beregning af økonomiscenarier til bestemmelse af værdien for landmænd og virksomheder. SEGES har
opdateret modeller for produktionen af økologisk bioraffineret græsprotein og sammenholdt dem med tilsvarende beregninger fra Aarhus Universitet.
(WP 6) Workshops og formidling
a) Slutworkshop med landmænd og virksomheder i forbindelse med Økologi-Kongres 2017.
SEGES arrangerede en dobbeltsession om grøn bioraffineing. Omkring 80 deltog.
b) Skriftlig formidling på internettet og i fagblade.
SEGES har udarbejdet en række artikler og har holdt en række foredrag om grøn bioraffinering. Herunder
givet oplæg på Organic World Congress i Indien.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
* Præsentation af grøn bioraffinering ved tre forskellige fagmøder for landmænd og virksomheder. * Gennemførelse af markforsøg med græsmarksafgrøder til bioraffinering. * Markvandring ved markforsøg. * Oplæg om grøn bioraffinering på svensk fagdag om økologisk jordbrug. * To indlæg om grøn bioraffinering
ved Organic World Congress i Indien. * Planlægning og gennemførelse af dobbeltsession om grøn bioraffinering på Økologikongres 2017 i Kolding.
Desuden kommentering på artikler som projektets øvrige parter har publiceret i 2017: Fem dansksprogede,
fire engelske og en forskningsrapport.

Note 39. Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle og demonstrere det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og
stabilt højtydende sortsblandinger af vårbyg under økologiske dyrkningsforhold.
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Projektets aktiviteter:
AP1, Screening af vårbygsorter
Er gennemført i 2015
AP2, Screening af sortsblandinger
Er gennemført i 2015-2016
AP3, Udvikling af retningslinjer for sortsblanding
SEGES har i 2017 leveret indspil til vejledning for sortsblanding, som udarbejdes af Københavns Universitet.
AP4, Demonstration af robuste sortsblandinger
SEGES har i 2017 deltaget i planlægning og præsentation af demonstrationsaktiviteter i storskala demonstration af sortsblandinger på to økologiske jordbrug, under ledelse af Økologisk Landsforening.
SEGES har planlagt, gennemført og afrapporteret forsøg med seks sortsblandinger, som har indgået i de
økologiske sortsforsøg på fire forsøgslokaliteter, hvor også sorter, der har indgået i de fem af blandingerne
har været dyrket i renbestand. Ved dataanalysen er der for de fem sortsblandinger lavet sammenligninger
af resultater for blandingerne i forhold til udbytter, ukrudtsbiomasse, ukrudtsdækning og næringsstofoptag
med resultater for sorterne i renbestand (sorter som indgår i blandingerne). Resultaterne er i december
2017 udgivet i Oversigt over Landsforsøgene 2017. Forsøgene er fremvist ved markvandringer.
AP5, Kommunikation og projektledelse
SEGES har deltaget i projektgruppemøder, og deltaget i planlægning og afholdelse af afsluttende workshop på Vingstedcentret d. 11. december med 31 deltagere.
SEGES deltager desuden på Plantekongres i januar 2018 med et indlæg om MixBar forsøgene. SEGES
har i 2017 omtalt forsøgene i Økologi – Inspiration til jordbruget, præsenteret på i alt 3 markvandringer og
Kontaktudvalgsmøde for firmaer, og der er skrevet artikel til magasinet Mark og artikel til LandbrugsInfo er
under udarbejdelse.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er gennemført markforsøg med 6 sortsblandinger og 4 sorter i renbestand sammen med de firmatilmeldte sorter på 4 lokaliteter, hvoraf forsøget på én lokalitet måtte kasseres pga. såfejl.
Forsøgsresultater er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2017, i artikler og på kontaktmøde for firmaer og til markdemonstration med storskala afprøvning af blandinger og der er desuden forberedt et indlæg til Plantekongres i januar 2018.
Der er afholdt to markvandringer i sortsforsøgene med fremvisning af blandinger.
Der er leveret input til vejledning om sammensætning af sortsblandinger, som udarbejdes af Københavns
Universitet.

Note 40. Levedygtige økologiske kalve
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle en managementpraksis for økologiske kalve, der sikrer kalvene immunisering, optimal gruppeopstaldning og fodring med pasteuriseret mælk. Projektet vil derfor understøtte en hurtig reduktion i sygdom og død i kalvenes første seks leveuger.
111

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017

Projektets aktiviteter:
Projektet er et demonstrationsprojekt i forbindelse med GUDP-projektet "Viable Organic Calves", som Aarhus Universitet har projektledelsen på, og hvor SEGES og Calvex er partnere.
SEGES’ demonstrationsprojekt har i samarbejde med Calvex A/S gennemført følgende aktiviteter:
* Optimering af råmælksforsyning til kalvene hos fire økologiske mælkeproducenter. Hver besætning er besøgt fire gange i løbet af et halvt år for at diskutere og afdække begrænsninger for, hvordan kalvene får
nok råmælk
* Afdækning af muligheder for udvikling af bedriftsspecifikke SOPs for kalvepasning. SOP er betegnelsen
for en metode, som sætter pasning i system i forhold til forudsætningerne på ejendommen (Standard Operating Procedure) På hver ejendom er det diskuteret hvilke SOPs, der er relevante og hvilke, der skal tilpasses ejendommen
* Opdatering af den generelle version af øko-SOPs for kalvepasning, som er tilgængelig på LandbrugsInfo.
Opdateringen har inkluderet ny viden fra projektet og revisionen dækker både indhold, tekst og tegninger.
* Løbende formidling på møder, i fagblade og nyhedsbreve
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Opdaterede SOPs for kalvepasning
Uddybning leverancer
* Workshop om opstaldning af kalve på AU, Foulum 15. marts
* Artikel i Fagmagasinet Kvæg, Special om stalde, april 2017
* Otte nyhedsbreve til fire demo-besætninger
* Opdateringer på Facebook-siden "ØkoKalvekampen"
* Opdaterede SOPs for kalvepasning på LandbrugsInfo (tilgængelige primo 2018)

Note 41. Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter (FABARES)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet FABARES er at understøtte den positive udvikling i økologisk jordbrug mod en
større dansk forsyning med protein ved at fremme dyrkning af hestebønner, gennem øget kendskab til sorterne og forædling af nye sorter.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i to arbejdspakker. Fonden har medfinansieret aktiviteterne i AP2.
AP1. Forædling - nye sygdomsresistente hestebønnelinjer og -populationer til økologisk brug.
AP2. Demonstration af hestebønnesorter til økologisk dyrkning.
Aktiviteterne i AP2 i 2017. I foråret blev der udvalgt 21 sorter til forsøg. Række var gengangere fra 2015 og
112

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
2016, men der blev også medtaget nye sorter bla. tidlige sorter af finsk afstamning. 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 af SEGES. Der har været afholdt markvanding i forsøget i Vestjylland. I samarbejde med
Nordic Seed er der blevet afholdt markvanding i deres forsøgsmark. Og sorterne er også blevet sået af forædlingsfirmaet Sejet. Resultaterne er blevet afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg 2017 og præsenteret for forædlerne på kontaktmøde.
Projektets leverancer:
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Oversigt over Landsforsøg
Uddybning leverancer
Der er gennemført to forsøg med 21 sorter. Resultaterne er formidlet i Oversigt over Landsforsøg 2017.
Uddybning tilfredshed
Projektet forløber planmæssigt og der er god kontakt til hele branchen, da interessen for dyrkning af hestebønner fortsat er stigende.

Note 42. Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at skabe merværdi i landbrugserhvervet gennem bedre udnyttelse af kvælstof og
fosfor i husdyrgødning, hvilket samtidigt vil understøtte en bæredygtig vækst i husdyrproduktionen. Samtidig skal projektets resultater medvirke til at sikre, at landmanden får det bedste grundlag for investering i ny
teknologi og dermed undgår fejlinvesteringer.
Projektets aktiviteter:
Projektet er et GUDP-projekt, der udføres i samarbejde med Aarhus og Syddansk Universitet. Promilleafgiftsfonden har bevilliget en forlængelse af medfinansieringsansøgning fra 2016. SEGES har i projektet i
2017 gennemført følgende aktiviteter:
SEGES har færdigudviklet den webbaserede model - Gylle ITweb - der ud fra relativt få input om udbringningsdato, husdyrgødningstype, afgrøde og udbringningsteknik kan beregne førsteårsudnyttelsen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning ud fra aktuelle vejrdata. Modellen er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet på grundlag af den såkaldte ALFAM2 database, som universitet har opbygget ved at indsamle data fra en række ammoniakfordampningsforsøg gennemført i forskellige lande. Modellen foreligger
i slutningen af 2017 i en testversion og vil blive frigivet i forbindelse med Plantekongressen i januar 2017 i
Herning. Modellen kan tilgås på https://gylle.effekt.dlbr.dk/
Der er afholdt møde i projektet, og der er fokuseret på de resultater, som Aarhus Universitet har opnået
omkring fosforeffekt af gylle som startgødning i majs.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt produkt
Uddybning leverancer
Følgende leverancer er foretaget i 2017 i det samlede projekt af Aarhus og Syddansk Universitet og af SEGES:
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- Gennemgang af modellen Gylle-IT-Light på mark- og gødningsplanlægningsseminarer for ca. 300 planteavlskonsulenter
- En testversion foreligger af modellen Gylle-IT, der kan beregne effekt af kvælstof i husdyrgødning on-line
ud fra udbringningsdato, mængde, husdyrgødningstype, udbringningsteknik, afgrøde mv. ved aktuelle vejrdata.
- Afrapportering af forsøg med gylle til majs til erstatning af startgødning til majs

Note 43. INNO+ Future Cropping
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med Future Cropping partnerskabet er at forbedre landmandens økonomi gennem øgede afgrøde-udbytter og -kvalitet, samtidig med at miljøpåvirkningen reduceres.
Projektets aktiviteter:
SEGES faglige medarbejdere har deltaget i det faglige arbejde i Future Cropping's arbejdspakker og dermed været med til at sikre, at partnerskabets aktiviteter er relevante for danske landmænd. Der har været
gennemført stribeforsøg med sensorstyret gødningstildeling og koordineret demonstrationsaktiviteter på to
lokaliteter: Kalundborg og Bjerringbro. Der er opsamlet sensordata i udvalgte landsforsøg. Der er indsamlet
data om planteetablering ved hjælp af et spørgeskema og udgivet forskelligt informationsmateriale om aktiviteterne.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
- Gennemført to stribeforsøg med sensorstyret gødningstildeling
- Opsamlet sensordata til at bestemme kvælstofbehov i 10 Landsforsøg med vinterhvede
- Forsøgsresultater publiceret i Oversigt over Landsforsøgene s. 198-99 og s. 203-9.
- 4 faglige videoer
- 3 faglige artikler
- 1 notat om resultater af spørgeskemaundersøgelse om planteetablering
- Faglig deltagelse i Future Cropping projektmøder den 9.-10. januar og den 8. juni 2017 samt diverse møder i arbejdspakkerne.

Note 44. Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer (pECOSYSTEM)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grisenes velfærd og sundhed i økologiske besætninger.
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Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter er, at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer frem
for på åbne græsmarker. Biomassen fra træerne kan bruges til produktion af energi, som forventes at
kunne kompensere for svineproduktionens udledning af drivhusgasser. Projektet er tværfagligt, og den innovative tilgang forventes at give positive effekter både, hvad angår effektivitet og klima- og miljøpåvirkning
i økologisk svineproduktion. Det videnskabelige GUDP projekt har følgende Arbejdspakker:
WP1) Innovative produktionsstrategier: Free-range pigs integrated with energy crops and increased weaning age
WP2) Demonstration of results in existing systems and impact of improvement possibilities
WP3) Improved housing concepts for growing pigs
WP4) Decision support model for environmental impact
WP5) Project management.
I 2016 blev første runde af dataindsamling gennemført. Efter datagennemgang og revidering af skemaer og
variable blev der som planlagt gennemført interviews og dataindsamling på syv økologiske svinebedrifter
inklusiv de to bedrifter, som er involveret i arbejdspakke 2. Anden runde af dataindsamling vedrørende systembeskrivelse, herunder arealanvendelse, dyreholdets produktion og effektivitet, er således afsluttet og
data er under bearbejdning og analyse i tæt samarbejde med AU.
Projektets leverancer:
- Andet
- I år er der ikke lavet leverancer, da de er planlagt til den afsluttende workshop
Uddybning leverancer
Der er udgivet følgende artikel som vi har skrevet.
"Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning"` Effektivt Landbrug den 7. januar 2017”

Note 45. Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter (KløKo)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at forbedre økonomien hos økologiske mælkeproducenter ved at sikre højere
udbytte og proteinudbytte i kløvergræs dyrket på de økologiske ejendomme.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af to arbejdspakker. Promilleafgiftsfonden medfinansierer kun AP2.
AP1. Forædling af hvidkløver med tidlig forårsvækst. AP2. Test af hvid- og rødkløversorter under økologiske dyrkningsforhold.
Aktiviteterne i AP2 i 2017.
Der blev i 2015 udlagt to forsøg med 18 hvidkløversorter og to forsøg med 18 rødkløversorter. I 2016 blev
der høstet fire slæt, mens der i 2017 kun blev høstet første slæt, hvor der blev målt udbytte og kvalitet,
samt lavet botanisk analyse af kløverandelen.
Der blev ikke som planlagt gennemført en offentlig markvandring. I stedet blev forsøgene besøgt af Det
Permanente Frøblandingsudvalg, som består er konsulenter og frøfirmaer.
Resultaterne af forsøgene er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg 2017 og bliver fremlagt på Plantekongres 2018.
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Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Oversigt over Landforsøg 2017
Uddybning leverancer
Der er gennemført markforsøg i 2. brugsår med hvid- og rødkløver sorter.
Forsøgsresultater for 1. og 2. brugsår er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg og vil blive præsenteret
på Plantekongres 2018.

Note 46. NOVAGRASS - Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at bidrage til sikring af bedre rammevilkår for planteproduktionen ved at udvikle metoder til forbedring af den økologiske tilstand i det marine miljø. Det sker ved 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 har deltaget i og koordineret indsatser blandt involverede firmaer for følgende aktiviteter i 2017:
- Opbevaring af 2016-frø til såning i 2017
- Såning med maskine på lokaliteter i Limfjorden og Odense Ford
- Høst af frø (ikke planlagt aktivitet)
- Udplantning af hele frøskud (ikke planlagt aktivitet)
- Monitering af udsåning og udplantning
- Produktion af video
Projektets leverancer:
- Optimerende teknologi
- Gennemførelse af produkttest
- Andet
- Video
Uddybning leverancer
- Udsåning af 400.000 ålegræsfrø på 4 lokaliteter
- Udplantning af 60 skud på 1 lokalitet (ikke planlagt)
- Høst af 100.000 ålegræsfrø (ikke planlagt)
- Notat om feltaktivitet 2017, herunder rapportering af udsåning
- 1 video (målgruppe alle) om status for det samlede arbejde I NOVAGRASS
- 2 præsentationer om hhv. Ålegræs på høstlokalitet i Limfjorden og aktiviteter I WP5
- 1 plakat om NOVAGRASS aktiviteter
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Note 47. BioChain – Biogas værdikæder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at videreudvikle biogasproduktionen i Danmark til gavn for de landmænd, der leverer
biomasse til biogasanlæggene, eller som er ejere eller medejere af biogasanlæg.
Særlig er fokus på beregninger af omkostninger til høst, lagring, håndtering, transport og forbehandlingen i
forbindelse med bioforgasning af forskellige biomasser.
Projektets aktiviteter:
Projektet er 4-årigt og medfinansieres af Innovationsfonden. Det samlede projekt afsluttedes medio 2017.
Aktiviteterne for SEGES ligger under arbejdspakke 5, hvor de modeller, der blev udviklet gennem hele projektperioden fik justeret de omkostninger, der indgik i modellerne til 2017 priser. Resultaterne blev delt med
projektpartnerne særligt DTU, og gav datagrundlag for videnskabelige artikler skrevet af DTU. Modelværktøjerne anvendelse blev beskrevet, og der blev udfærdiget en manual til anvendelse af den færdige model,
der beskriver logistik og omkostninger ved at producere, håndtere, transportere og lagre biomasser fra
landbrug til energiformål. Der blev formidlet resultater i Landbrugsavisen, på SEGES’ projektsite og på
Landbrugsinfo. DTU fik publiceret videnskabelige artikler på basis af resultater fra modellerne.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
Uddybning leverancer
Der er blevet udviklet en model til beregning af omkostninger ved anskaffelse af forskellige biomasser fra
landbruget til biogasanlæg. Omkostningerne beregnes ud fra udbytter, omkostninger til indhentning, transport og lagring af biomasserne og klargøring af biomasserne til biogasanlægget. Alt efter valget af eksempelvis lagringsform, angives omkostningen ved lagringsformen samt forventet lagertab i lagringsperioden.
Til støtte for modeludviklingen er der opbygget viden om eksempelvis forbehandlingsmetoder, biogaspotentialer og gødningsværdi af den afgassede biomasse. Der er desuden udviklet en model til at sikre en
jævn tilførsel af biomasser til anlægget uafhængigt af årstidsvariationerne i tilgængeligheden af landbrugets biomasser. Projektet har desuden leveret input til universitetsforskningsarbejde og dannet basis for
videnskabelige artikler.

Note 48. Generering og formidling af ny markbrugsviden
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at forbedre landmandens indtjeningsmuligheder ved at sikre en hurtig, let og billig implementering af nyeste viden fra danske og udenlandske forsøg og afprøvninger – en afgørende forudsætning for
dansk landbrugs udvikling.
Projektets aktiviteter:
AP1. Specialviden om planteproduktion
Der blev udarbejdet et stort antal faglige anbefalinger og vejledninger på basis af aktuelle problemstillinger i
den dyrkningsmæssige side af planteproduktionen. Der blev primært formidlet via artikler på nettet, i faglige
magasiner, i nyhedsbreve samt via mundtlige indlæg og deltagelse i erfagrupper.
En meget væsentlig aktivitet i arbejdspakken var udbredelse af aktuel og handlingsorienteret viden om sygdomme, skadedyr og ukrudt i landbrugsafgrøder. SEGES’ plantelaboratorie ”Skadestuen” modtog et stort
antal planteprøver af landbrugsafgrøder fra hele landet med henblik på diagnosticering af eventuelt angreb
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af sygdomme eller skadedyr. På baggrund heraf udsendtes en række konkrete anbefalinger til øget opmærksomhed for en række skadegørere.
Der var et øget omfang af resistens i Septoria overfor flere svampemidler. Der er formidlet intensivt med
strategier til en kraftig begrænsning af anvendelse af disse midler, således at resistensudviklingen forsinkes. Tilsvarende gælder for kemisk ukrudtsbekæmpelse, hvor herbicidresistens findes i hver tiende mark.
Anbefalingerne har her været omkring nødvendige ændringer i sædskiftet på den enkelte bedrift.
Den udbredte afgrøde vinterraps angribes ligesom flere korsblomstrede efterafgrødearter af alvorlige skadegørere som kålbrok og kransskimmel. Der blev derfor i større grad givet beslutningsstøtte om valg af
sædskifte og efterafgrødearter.
Vedtagelsen af Pesticidstrategi 2017-21 medførte et behov for information omkring betydningen for middelvalg mv. på den enkelte ejendom. Flyvning af den alvorlige skadegører majshalvmøl blev moniteret ved
udsættelse af feromonfælder. Der blev også informeret om forholdsregler til at mindske risikoen for angreb
og udvikling af skadegørere under lagringen af landbrugsafgrøder på bedriftsniveau.
Anvendelsen af satellitfotos til vurdering af afgrødernes udvikling på markniveau blev mere udbredt, og der
blev bl.a. afholdt en webshop i tre spor omkring anvendelsen af satellitdata på bedriften. I 2017 blev også
informeret om de nye muligheder med at anvende droner til at spotte problemområder i markerne.
AP2. Specialviden om produktionsøkonomi
Der blev i 2017 præsenteret en række muligheder for analyser med planlægningsværktøjet FMS til optimering af sammenhængen mellem stald- og markdriften på ejendomsniveau.
En undersøgelse viste meget store forskelle i omkostninger og fradrag ved handel med foderkorn. Der blev
derfor informeret omkring en række meget konkrete anbefalinger til fokuspunkter ved handel for den enkelte landmand. Der blev udarbejdet anbefalinger omkring indgåelse af og indhold i aftaler mellem landmænd med fokus på markarbejde.
AP 3. Specialviden om regler og rammebetingelser
Også i 2017 kom der en række ændringer i reglerne og rammevilkårene for landbrugsproduktion i Danmark. Der var derfor stort behov for faglig formidling via artikler, nyhedsbreve og direkte telefonrådgivning
indenfor væsentlige områder som:
Grundbetalingsordningen og de grønne krav – generelt og i relation til specialiserede områder.
Forlængelse af frist for udbringning af husdyrgødning.
Så- og destruktionsfrister for frivillige målrettede efterafgrøder, MFO-efterafgrøder, pligtige efterafgrøder og
græsefterafgrøder på visse brug.
Samlet tjekliste over de 103 krydsoverensstemmelseskrav og deres eventuelle vurdering som en mindre
overtrædelse.
Regler for slåning, omlægning, jordbearbejdning mv.
Undtagelsen fra Nitratdirektivet forlænges men tre skærpede krav indføres i 2017.
Der blev desuden indhentet og videreformidlet en række afklaringer omkring implementeringen i praksis af
lovgivning og dispensationer fra diverse offentlige styrelser.
AP 4. Viden til begrænsning af skader af markvildt
I Danmark forvoldes der lokalt store skader af bramgæs og kronvildt. I projektet blev der udarbejdet et katalog med meget konkrete forslag til at afværge skader forårsaget af arter af gæs på landbrugsarealer. Kataloget foreligger som et interaktivt on-line-katalog.
Der blev afholdt to workshops med formålet at diskutere erfaringer og se på afværgetiltag overfor henholdsvis kronvildt og bramgæs.
AP 5. Kend din modtager – få den faglige viden ud til landmanden
Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring henholdsvis landmænds og rådgiveres brug
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af det web-baserede værktøj ”Registreringsnettet” også kaldet ”Planteavlskonsulenternes registreringsnet
for sygdomme og skadedyr”. Undersøgelsen blev gennemført i juni-juli 2017 og udsendt til 3.360 potentielle
deltagere. Heraf besvarede 350 alle spørgsmål eller en del af dem.
Undersøgelsen blev gentaget i december 2017, hvor 213 besvarede.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Udarbejdelse af over 200 faglige udgivelser på web og udsendt via nyhedsbreve til omkring 12.000 modtagere.
Udarbejdelse af over 24 artikler i fagblade
Deltagelse med 16 indlæg på temadage/kongresser
Deltagelse i 5 møder i erfagrupper
Ajourføring af 10 dyrkningsvejledninger for afgrøder og markbrug
Udarbejdelse af On-line katalog med skræmme-/afværgetiltag for skadende markvildt
Rapport med findings fra brugerundersøgelser
Anbefalinger til specielt digital formidling (Best practice)
Notat om formidlingsaktiviteter

Note 49. Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at sikre, at landmænd har let tilgang til aktuel faglig viden og krav i forbindelse med grundbetaling, arealtilskud, indsatsplanlægning for drikkevand, mark -og gødningsplanlægning, emissionsbaseret miljøgodkendelse af husdyrbrug, herunder adskillelse mellem arealer og miljøgodkendelser, tilpasning og udnyttelse af de eksisterende rammer for husdyrproduktionen.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Emissionsbaserede miljøgodkendelser og generel målrettet regulering af husdyrgødningen
I denne arbejdspakke har vi informeret om ændringerne til husdyrbrugloven. Informationen om ændringerne blev formidlet til landmænd og deres rådgivere via landbrugsinfo og informationsmøder med særlig
fokus på den nye ordning om ændringerne i husdyrbrugloven og om den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Der blev afholdt indlæg for landmænd om de ændrede regler for husdyrejendomme samt en fagdag, hvor miljørådgivere blev informeret om ændringerne. Endelig udarbejdede vi artikler om nye bekendtgørelser, om offentliggørelsen af den nye husdyrvejledning og om ændrede krav til opbevaring af husdyrgødning.
AP 2 Kvælstofemission fra husdyrbrug og ammoniakfølsom natur
Der har været dialog med lodsejere, landmænd, rådgivere, forskningsinstitutioner og myndigheder om ammoniakregulering af husdyrbrug. Der er udarbejdet faglige notater, der omhandler ammoniakpåvirkning fra
husdyrbrug og påvirkning af kategori 1 natur indenfor Natura 2000-områder i forbindelse med miljøgodkendelsesordningen. Projektdeltagerne har givet en række indlæg ved møde for miljøchefer, temadag for store
lodsejere i Natura 2000-områder, følgruppemøde for husdyrbrugere med ammoniakproblematik, fagdag for
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miljøkonsulenter, kvægkongres samt ved en international workshop om ammoniakregulering.
AP 3 Landbrug og indsatsplaner for drikkevand
Der er udgivet en opdateret version af ”Landbrugets vejledning i drikkevandsbeskyttelse”, som er tilgængelig på LandbrugsInfo, og som danner grundlag for oplæg ved på offentlige møder samt i erfagrupper på
området.
AP 4 Mark- og gødningsplanlægning
Der er udarbejdet artikler, notater og afholdt kurser om de forskellige regelsæt omkring gødskning, efterafgrøder, grundbetaling og den grønne komponent samt besvaret et stort antal henvendelser vedrørende
regler og tolkning af regler fra fortrinsvis konsulenter, men også enkelte landmænd. Desuden har vi fået
afklaret regelspørgsmål ved myndighederne - fortrinsvis hos hhv. Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
AP 5 Optimering af produktionen ved emissionsbaseret produktion
Der er gennemført analyser af foderdata fra et stort antal mælkeproducenter med hensyn til næringsstofudnyttelse og fosforudnyttelse. Der er analyseret foderdata for både konventionelle og økologiske bedrifter.
Resultaterne anvendes af planteavlskonsulenter i opgørelsen af harmoniarealkrav og af miljørådgivere i
vejledningen af landmænd om optimering på miljøområdet.
AP 6 Fosforudnyttelsen i relation til ændring i proteinkilderne
Der er gennemført analyser af sammenhængen imellem proteinkilder og fosforudnyttelsen af foder hos
malkekøer. Resultaterne bruges til at imødekomme en stigende efterspørgsel på mælk fremstillet uden anvendelse af GMO såsom sojaskrå.
Der er gennemført analyser af foderkildernes sammenhæng med fosforudskillelse. Resultaterne anvendes
til at tilpasse foderplaner, så arealbehovet til udbringning af husdyrgødning kan reduceres.
AP 8 Nye aktuelle udfordringer
I denne arbejdspakke har vi informeret landmænd og deres rådgivere om nye love og ny praksis inden for
plan- og miljøområdet. Vi har afholdt indlæg for landmænd og rådgivere om reguleringen af diger, om naturbeskyttelseslovens § 3, om vandløbsregulativer, om vandløbsforhold og om den ændrede planlov. Vi har
skrevet artikler til landbrugsinfo.dk om afgørelsen fra det nye miljø- og fødevareklagenævn.
Afgørelserne vedrører følgende emner:
Samspillet mellem planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3
Bevisbyrden i sager om omlægning af enge
Ændring fra 15 års genopdyrkningsret til permanent genopdyrkningsret i lov om drift af landbrugsjord
Nye VVM regler
Kommuners betaling for vedligehold af vandløb, der løber under offentlig vej
Ændringerne i naturbeskyttelsesloven
Udbringning af affald til jordbrugsformål og krydsoverensstemmelse
Ændringer af slambekendtgørelsen
Strafferetlig regulering af miljøsager
Hæftelse for deponering af jord i mose.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
2 artikler, 2 faglige notater og 3 indlæg på møder og en temadag om Husdyrbrugloven og den nye Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.
3 faglige notater, 5 indlæg på møder om kvælstofemission fra husdyrbrug og ammoniakfølsom natur.
”Landbrugets vejledning i drikkevandsbeskyttelse” er opdateret og præsenteret på 5 møder.
8 faglige notater og 8 indlæg på mark- gødningsseminarer og 4 oplæg ved andre arrangementer
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1 artikel, 4 faglige notater og 1 indlæg om emissionsbaseret regulering.
Normtal for malkekøer og slagtekalve er opdateret og 6 faglige notater om foder og fosfor.
2 artikler, 8 faglige notater og fagligt bidrag på 10 møder.

Note 50. Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi for landmanden
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
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 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:
For at øge landmandens udbytte af egne data i Økonomidatabasen og data i Farmtal Online samt at sikre
et validt datagrundlag for de analyser, der gennemføres såvel for den enkelte landmand som på sektor- og
erhvervsniveau, er der gennemført nedenstående aktiviteter i projektet.
AP1 Udbygning af datagrundlaget i Økonomidatabasen.
Der er behov for, at den enkelte landmand kan udarbejde et sammenligningsgrundlag på mere aktuelle
data end regnskabsdata fra årsrapporten. Derfor er der gennemført en analyse af, hvordan håndtering af
kortperiodiske opfølgningsdata kan struktureres i Økonomidatabasen, samt udarbejdet notatet ”Oversigt
over kortperiodiske opfølgningsdata”. På den baggrund er der redegjort for, hvordan de kortperiodiske opfølgningsdata kan opsamles fra forskellige databaser og systemer, og hvordan de kortperiodiske opfølgningsdata fra Økonomidatabasen kan præsenteres og bruges i praksis på bedriften og i en sammenligning
mellem bedrifter. Der er i forlængelse af dette udarbejdet materiale ”Model for opsamling - kortperiodiske
data”. Der er endvidere udarbejdet en model for præsentation af kortperiodiske opfølgningsdata for fremstillingsprisen, som er beskrevet i dokumentet ”Fremstillingspris hver måned”.
Der er også behov for at kunne vurdere landbrugets økonomiske situation ud fra et mere sikkert og aktuelt
grundlag. I den forbindelse er det afdækket, hvilket behov der er for at anvende budgetdata evt. sammen
med regnskabsdata i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i rapporten ”Resultat af behovsafdækning”.
Det er undersøgt, om Økonomidatabasen med fordel kan udbygges med produktionstekniske data. Der er i
den forbindelse udarbejdet notatet ”Nødvendige produktionstekniske data”, der indeholder en liste over de
produktionstekniske data, der er behov for til dette arbejde.
Der er løbende mulighed for at få adgang til nye eksterne datakilder. Der er derfor foretaget en kortlægning
af, hvilke eksterne datakilder det er relevant og muligt at integrere i Økonomidatabasen. På den baggrund
er der udarbejdet dokumentet ”Oversigt over mulige eksterne datakilder” og notatet ”Data fra eksterne kilder – placering, metode og teknisk dokumentation”, der beskriver opbygning af tabelstruktur til håndtering
og lagring af data fra eksterne datakilder i Økonomidatabasen, samt anvendelsen og præsentation af
disse.
I forbindelse med overførslen af regnskabsdata for landbrugsbedrifter til Økonomidatabasen via lokale rådgivningsvirksomheder er der gennemført test og tilpasninger af et valideringssystem, der blev udviklet i
2016. Implementering af valideringssystemet har hævet kvaliteten af data i Økonomidatabasen, og sikrer
en effektiv valideringsproces, der giver brugeren en direkte tilbagemelding på, om de overførte data er godkendt. Der er foretaget en række automatiseringer af kvalitetssikring, således at denne i videst muligt omfang foretages i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Der er endvidere indført et system så fejlramte bedrifter automatisk får tilbagemelding. Når fejl bliver rettet hurtigere, betyder det, at der på et tidligere tidspunkt er en større sammenligningsgruppe som landmanden kan benchmarke sig med. Kvalitetssikringen betyder endvidere, at en lang række analyser af økonomiske forhold i landbrugserhvervet bygger
på flere og bedre data.
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Valideringen af data er vigtig, både for de Business Check, der udarbejdes på landmandsniveau og for
analyser og vurderinger på sektor- og erhvervsniveau. 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 410 kr. pr. overført regnskab med
mindst én godkendt driftsgrensanalyse. Det er dog begrænset således, at der maksimalt udbetales kompensation for et antal svarende til 34,9 pct. af dataleverandørens samlede antal overførte regnskaber.
Dette maksimum er fastsat, idet der forventes en vis effektivisering i valideringen af regnskaber med driftsgrensanalyser udover de 34,9 pct.
AP 2 Udvikling af værktøj til optimering af arbejdsproduktiviteten på bedriften.
Der er behov for, at landmanden løbende har fokus på at optimere produktiviteten, herunder arbejdsproduktiviteten. På den baggrund er der via opsamling på og vurdering af oplysninger hos Danmarks Statistik,
oplysninger i Økonomidatabasen og beskrivelse af andre branchers opgørelse af arbejdstid udarbejdet notatet ”Kortlægning af behovene i forbindelse med optimering af arbejdsproduktiviteten”.
I forbindelse med arbejdet omkring optimering af arbejdsproduktiviteten på bedriften blev der udarbejdet
følgende analyser ”Analyse af normtimetal for svinebrug”, ”Analyse af normtimetal for planteavlsbrug”,
”Analyse af normtimetal for kvægbrug” samt ”Analyse af forskelle i normtimetal for økologiske og konventionelle kvægbrug”. Efterfølgende blev der fastlagt begreber, definitioner og normberegninger mv., som
grundlag for de beregninger, der kan afdække, hvordan arbejdsproduktiviteten kan optimeres på bedriften.
På det grundlag er der udviklet en prototype på et værktøj i MS Excel, der kan beregne arbejdsproduktiviteten og arbejdskraftbehovet på landbrugsbedriften. Prototypen er blevet testet på data fra landbrugsbedrifter, der repræsenterer forskellige produktionsgrene.
Afslutningsvis er værktøjet ”Optimering arbejdsproduktivitet” blevet tilpasset og færdiggjort, og der er udarbejdet en vejledning i brug af regnearket. Landmænd og rådgivere er blevet informeret om det nye værktøj,
og dets muligheder i artiklen ”Værktøj til vurdering af arbejdsindsatsen”.
AP 3 Videreudvikling og optimering af Farmtal Online.
Der er udarbejdet en oversigt over mulige præsentationsformer for Farmtal Online og disses anvendelighed
i forhold til brug og behov. Oversigten er beskrevet i notatet ”Behovsafdækning af nye præsentationsformer”. Det er vurderet, at den eksisterende præsentationsform er anvendelig, når informationerne i Farmtal
Online skal være overskuelige og lettilgængelige også uden direkte adgang til PC-brugerflader. Der er udarbejdet to videoer ”Demonstration af anvendelse af FTO på Ipad” og ”Demonstration af anvendelse af
FTO på android”.
Der er udarbejdet en kortlægning af, hvordan Farmtal Online – med udgangspunkt i det voksende datagrundlag – kan opdateres ressourceeffektivt, så det også fremadrettet sikres, at landmændene har hurtig
og let adgang til informationerne, så de kan indgå i beslutningsgrundlaget på det enkelte landbrug. På den
baggrund er der udarbejdet notatet ”Ressourceeffektiv opdatering af datagrundlaget i Farmtal Online”.
De skatter og afgifter, der skal være tilgængelige i Farmtal Online er blevet kortlagt, og der er foretaget en
videreudvikling af Farmtal Online, således at det nu er muligt at håndtere udvalgte skatter og afgifter. Kortlægningen og videreudviklingen er beskrevet i notatet ”Videreudvikling af Farmtal Online med information
om udvalgte skatter og afgifter”.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Optimerende teknologi
- Andet
- Opsamling og validering af regnskabsdata til brug i analyser
Uddybning leverancer
Projektet har leveret følgende hovedleverancer:
1. Notatet ”Oversigt over de kortperiodiske opfølgningsdata, der skal indgå i Økonomidatabasen”.
2. Materialet ”Model for opsamling – kortperiodisk opfølgningsdata”.
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3. Model for præsentation og anvendelse af de kortperiodiske opfølgningsdata vist i casen ”Fremstillingspris hver måned”.
4. Notatet ”Nødvendige produktionstekniske data” og Rapporten ”Resultat af behovsafdækning”.
5. Skemaet ”Oversigt over mulige eksterne datakilder”.
6. Notatet ”Data fra eksterne kilder – placering, metode og teknisk dokumentation”.
7. Notatet ”Kortlægning af arbejdsproduktivitet og vurdering af normtimer”.
8. Værktøjet i MS-Excel ”Optimering af arbejdsproduktiviteten”.
9. Notatet ”Behovsafdækning af nye præsentationsformer”.
10. Videoerne ”FTO på IPad” og FTO på Android” der demonstrerer brug af Farmtal Online på nye præsentationsformer.
11. Notatet ”Ressourceeffektiv opdatering af datagrundlaget i Farmtal Online”.
12. Notatet ”Videreudvikling af Farmtal Online med information om udvalgte skatter og afgifter”.

Note 51. Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter – videnoverførsel
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål er at fremme en lønsom og miljømæssig bæredygtig foderproduktion på kvægbedrifter,
ved at øge udbytter, forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne ved fremstilling af grovfoder.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
Ap 1. Rådgivermatchen
Handlingsplaner for mælkeproducenter fra de medvirkende rådgivningsvirksomheder er indsamlet, valideret og vurderet. Erfaringerne og resultaterne blev præsenteret på Kvægkongressen 2017, hvor holdenes
placering i konkurrencen blev fastlagt. Herefter er der indsamlet og valideret økonomiske data for mælkeproducenterne fra de deltagende teams, og på Grovfoderekskursionen 2017 blev holdenes placering igen
fastlagt og præsenteret. Der er løbende ydet support til de deltagende rådgivningsvirksomheder i brug af
de forskellige værktøjer.
Ap 2. Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
Der er udtaget 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 geografisk fordelt ud over hele landet.
Desuden er der udtaget prøver af kernemajs til bestemmelse af vandindhold.
Resultaterne af analyserne er publiceret løbende efter udtagning på SEGES´s hjemmeside. Analyserne er
desuden anvendt til at justere høstprognoserne for kløvergræs, majshelsæd og kernemajs. Der er endvidere moniteret ugentlige angreb af bladsvampe i majshelsæd, kolbemajs og kernemajs.
Ap 3. Den Digitale Motorvej
Der er etableret samarbejde om udbyttemåling og -registrering i marken mellem en lang række malkekvægbedrifter, deres maskinstationer og rådgivere, hvor der ikke tidligere er anvendt digital udbytteregistrering. I forbindelse med introduktion af automatisk udbytteregistrering fra Claas finsnittere i 2017 har vi støttet op om maskinstationernes arbejde ved at hjælpe dem i gang med de nye systemer, ved gennemgang
og demo af værktøjerne samt senere ved validering af de registrerede data.
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Der er udført demo og vejledning i brug af FarmTracking for manuel registrering af udbytter for interesserede maskinstationer, hvor muligheden for automatisk udbytteregistrering ikke var til stede.
Best practice for succesfuld udbytteregistrering er ajourført og videreformidlet.
Der er etableret kontakt med tre bedrifter, som ved hjælp af udbytteregistrering samt registrering af foderforbruget i forbindelse med udfodring fra fuldfodervogn, vil få mulighed for udskrift af lagertabsopgørelse i
DMS. Vi har demonstreret brugen af værktøjerne samt foretaget validering af data i dyrkningssæsonen.
Ap 4. Planlægningsværktøjet FMS
Planlægningsværktøjet FMS er tilpasset og opdateret i den økologiske version, så det nu er muligt at udarbejde de samme scenarieberegninger som på konventionelle kvægbrug.
Der er afholdt demo- og erfamøder tre forskellige steder i landet for at udbrede kendskabet til de nye faciliteter i programmet og samtidig øge mælkeproducenters og deres rådgiveres kompetencer til at bruge programmet i forbindelse med optimering af foderforsyningen på de enkelte bedrifter.
Ap 5. Formidling og videndeling
Udover formidling af projektets aktiviteter er der formidlet artikler på SEGES’ hjemmeside og landbrugsfaglige medier om bl.a. effektiv snitning af majsensilage, såning af majs, etablering af roer, anbefalede frøblandinger, opnået foderværdi i kløvergræsensilage, aftale om handel med grovfoder, brug af satellitdata, økonomi i slætgræsstrategi, gødskning af kløvergræs og vinterklargøring af græsmarker.
Ap 6. Grovfoderekskursion
Grovfoderekskursionen blev gennemført på en topmoderne malkekvægbedrift med 250 malkekøer ved
Rødding i Sønderjylland. Det var planlagt at besøge to malkekvægbedrifter, men på grund af ændret salmonellastatus på den ene bedrift, måtte besøget her aflyses i sidste øjeblik, og aktiviteterne blev flyttet til
den anden bedrift.
Aktiviteterne, der indbefattede 38 målrettede indlæg - hvoraf flere blev fremlagt i forbindelse med fremvisning af udstyr og produkter - blev gennemført i samarbejde med maskin-, foder- og rådgivningsvirksomheder. Deltagerantallet var på ca. 600 kvægbrugere, rådgivere og firmafolk.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Ap 1. Rådgivermatchen
Højere niveau og mere kvalificeret rådgivning omkring foderforsyning via øget kendskab til og brug af rådgivningsværktøjer.
Ap 2. Beslutningsstøtte for høst af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs
Pålidelige prognoser for høst af kløvergræs, majshelsæd, kolbemajs og kernemajs. Formidling af udviklingen i foderværdi af kløvergræs, majshelsæd og kernemajs. Monitering af svampesygdomme i majs til beslutningsstøtte for svampebekæmpelse.
Ap 3. Den Digitale Motorvej
Udbytteopgørelser (Grovfoder) fra maskinstationer på 50 – 70 nye bedrifter til brug for optimering af markdriften og til brug for foderbudget og lagerstyring.
Lagerstyring og lagertabsopgørelse fra mindst to bedrifter kan udskrives, når ny udskrift er klar i DMS
primo 2018.
Ap 4. Planlægningsværktøjet FMS
Tilpasset FMS program til beregninger af forskellige foderforsyningsscenarier på både konventionelle og
økologiske bedrifter.
Tre demo– og erfamøder om anvendelsen af FMS.
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Ap 5. Formidling og videndeling
Ca. 30 publicerede artikler til SEGES’ hjemmeside samt til landbrugsfaglige medier målrettet landmænd og
rådgivere.
Ap 6. Grovfoderekskursion
En omfattende grovfoderekskursion for 600 landmænd og rådgivere i juni 2017 med 38 indlæg og demonstrationer af den nyeste viden og teknik til foderforsyning på kvægbedrifter.

Note 52. Ejerskifte 2020
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med projektet var 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 Overførsel af forskningsresultater fra Center for Ejerledede Virksomheder
1.1 Værktøjer offentliggjort fra CEV
• Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) offentliggjorde i december 2016 værktøjerne Exitplanlægning
og Ejerstrategikortet. Begge værktøjer har til hensigt at fremme og hjælpe med ejerskiftet. Konkret har Exitplanlægningsværktøjet til formål at hjælpe virksomhedsejeren med at sætte tankerne i gang om et fremtidigt ejerskifte, mens Ejerstrategikortet har til formål at hjælpe virksomhedsejeren med at finde frem til, om
virksomheden skal igennem et generationsskifte eller sælges til en ekstern.
• De to værktøjer blev i løbet af foråret testet. Det blev vurderet, om værktøjerne med fordel kan anvendes
ved ejerskifte i landbruget, herunder om allerede udarbejdede værktøjer kan drage nytte af de elementer,
som de to værktøjer fra CEV indeholder.
• Der er udarbejdet et notat (kaldet ”notat om test af ejerskifteværktøjer”), som indeholder en beskrivelse og
vurdering af værktøjerne. Notatet blev formidlet via LandbrugsInfo.
• Konklusionen på notatet i forhold til værktøjet Ejerstrategikortet var, at værktøjet ikke kunne anvendes
ved ejerskifte i små og mellemstore landbrug, men at værktøjet med fordel kan anvendes for større landbrug, hvor der er flere forskellige muligheder for ejerskifte, herunder opdeling, fremmede investorer eller
andre ledelses- og ejerformer. I den forbindelse blev der opstillet nogle kriterier, som rådgiver med fordel
kan gennemgå for at vurdere, om værktøjet skal anvendes. Værktøjet kan give et bud på, til hvem ejerlederen bør overdrage sin virksomhed.
• Konklusionen på notatet i forhold til værktøjet Exitplanlægningsværtøjet var, at værktøjet ikke kan bruges i
sin helhed, men i stedet blev der udvalgt fem spørgsmål, som blev implementeret i SEGES’ værktøj ’Test
dit ejerskifte’. Spørgsmålene er kun relevante for sælger, og er derfor kun implementeret i testen, der henvender sig til sælger.
• Formålet med at implementere spørgsmålene i ’Test dit ejerskifte’ var først at få landmanden i gang med
at gøre sig nogle overvejelser om det fremtidige ejerskifte, for derefter at gøre rådgiveren klar over, hvilke
tanker landmanden har gjort sig, og hvor langt landmanden er i sine overvejeler om et fremtidigt ejerskifte.
Landmanden har mulighed for i testen at oplyse mailadresse på sin rådgiver, så rådgiveren kan få tilsendt
landmandens svar. Dette giver en god baggrund for at tage de første drøftelser om planlægningen af generationsskiftet.
1.2 Viden opnået i CEVs projekt
• CEV offentliggjorde i september måned Rapport 4 om ”Det gode ejerskifte.” Fokus for rapporten var erfaringer om et velplanlagt ejerskifte i bred betydning, hvilket inkluderede både det traditionelle ejeskifte, professionalisering af virksomheden med ny ledelse og nye investorer samt et decideret salg af virksomheden
til nye ejere.
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• Rapporten blev gennemgået med henblik på at vurdere landbrugsrelevant viden opnået i CEVs projekt.
• Der blev udarbejdet et notat (kaldet ”Notat om det gode ejerskifte”), hvor konklusionerne fra rapporten
blev samlet, og det blev beskrevet, hvordan denne viden kan anvendes i landbruget, herunder for at sikre
at den nye viden blev implementeret i det eksisterende koncept for ejer- og generationsskifte, i det omfang
det var landbrugsrelevant. Den væsentligste konklusion på notatet var at komme i gang i god tid, så den
yngre generation opnår de fornødne kompetencer inden generationsskiftet. Notatet blev formidlet via LandbrugsInfo.
• Pointerne fra rapporten blev derudover understøttet ved at lave en podcast (kaldet ” Generationsskifte –
kom i gang i god tid”), der formidlede pointerne til landmændene.
• I podcasten medvirkede en far & søn, som bidrog med erfaringer fra deres eget generationsskifte. Fokus
for podcasten var familien, generationsskiftet, overvejelserne, alle fordelene og det, der har været svært.
Podcasten indeholder også gode råd til landmænd, som skal i gang med et skifte – både fra projektdeltageren, som har arbejdet med aktiviteten, og fra faren/sønnen.
• I tilknytning til podcasten blev udarbejdet en artikel (kaldet ” Start ejerskiftet i god tid så den unge når at få
kompetencerne”), som blev formidlet via LandbrugsInfo.
• Podcasten var en del af kampagnen ”Tæm elefanten! Få inspiration til at tage dit ejer- eller generationsskifte bid for bid”, som blev formidlet via en række formidlingskanaler, jf. nedenfor under AP 6 Projektledelse og kommunikation.
AP 2 Nye og alternative ejerformer
2.1 Nye og alternative ejerformer
• Som fokus for aktiviteten blev følgende ejerformer valgt belyst og analyseret: Partnerselskab (P/S), forpagtermodellen og sameje (glidende generationsskifte).
• De udvalgte ejerformer blev alle udvalgt med henblik på at understøtte ejer- og generationsskifteprocessen samt til at få sat gang i flere ejer- og generationsskifter.
• Der blev udarbejdet et fyldestgørende og omfangsrigt notat (kaldet ”Hvad er et partnerselskab (P/S), og
hvad er fordele/ulemper ved selskabet”), der beskriver, hvad et partnerselskab er samt fordele og ulemper
ved partnerselskabet.
• Der blev desuden udarbejdet et notat (kaldet ”Etablering af landbrugsvirksomhed via forpagtning og/eller
leje”), der beskriver, hvad der kendetegner etablering af landbrugsvirksomhed via forpagtning og/eller leje,
samt hvad det er vigtigt at have fokus på ved konstruktionerne.
• Der blev endvidere udarbejdet et notat (kaldet ”Sameje – glidende generationsskifte”), der beskriver, hvad
der kendetegner sameje, samt hvad det er vigtigt at have fokus på ved samejekonstruktioner.
• Notaterne var en del af kampagnen ”Tæm elefanten! Få inspiration til at tage dit ejer- eller generationsskifte bid for bid”, som blev formidlet via en række formidlingskanaler, jf. nedenfor under AP 6 Projektledelse og kommunikation.
2.3 Skabeloner og rådgivningsmaterialer, der knytter sig til landbrugsvirksomhedens ejerform
• I tilknytning til aktiviteten ovenfor under 2.1 blev der udarbejdet følgende skabeloner:
• Skabelon til generalforsamling komplementar
• Skabelon til stiftelsesdokument komplementar
• Skabelon til vedtægter komplementar
• Skabelon til generalforsamling P/S Landbrug
• Skabelon til Stiftelsesdokument P/S Landbrug
• Skabelon til vedtægter P/S Landbrug
• Regneark til valg af underskudsbegrænsning og opgørelse af fradragskonto
2.4 Nye og alternative finansieringsformer
• Der blev holdt et indlæg om skat og finansiering i forbindelse med ejer- og generationsskifte ved et arrangement hos en lokal rådgivningsvirksomhed i januar måned.
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• Der blev udarbejdet en pjece med nye og alternativer finansieringsformer indenfor ejerskifte (kaldet ”Sådan gennemfører du dit ejerskifte i landbruget – tips og gode råd til køber og sælger”). Pjecen tog bl.a. udgangspunkt i modelidéerne fra workshoppen, der blev afholdt i regi af projektet i november 2016. Pjecen
blev formidlet via LandbrugsInfo.
• Der blev i tilknytning til pjecen udarbejdet artikler (kaldet ”Der er oplagte alternativer til det traditionelle
ejerskifte”, ”Fokus på afkast og risiko er alfa og omega”, ”Tips og gode råd til finansiering af ejer- og generationsskifte i landbruget”), som blev formidlet via LandbrugsInfo og Effektivt Landbrug”) med udgangspunkt i indholdet af pjecen.
• Pjecen blev desuden uddelt i trykt form til en række af de andre arrangementer, der er gennemført, hvor,
hvor der har været indlæg i regi af projektet i løbet af året, jf. mere herom under AP 6 Projektledelse og
kommunikation.
• Som udgangspunkt for pjecen blev der udarbejdet et notat om ejerskiftemodeller (kaldet ”Ejerskiftemodeller – et overblik”). Formålet med dette notat var at give et overblik over forskellige ejerskiftemodeller under
hensyntagen til nuværende betingelser for at kunne stille kapital til rådighed for ejerskifte. Notatet blev publiceret via LandbrugsInfo.
• Der blev holdt indlæg om ejerskifte på en lokal etableringskonference i september måned.
• Der er udarbejdet et notat (kaldet ”Cases – finansiering med ekstern investor”), som tager udgangspunkt i
to cases, som er ejerskiftet med finansiering fra eksterne investorer. Casene adskiller sig ved at være henholdsvis med og uden bestemmende indflydelse. Notatet blev publiceret via LandbrugsInfo.
• Det blev undersøgt, om der kan laves en alternativ model for investering i sælgerpantebreve fra landbrug,
hvilket potentielt vil kunne løse den skattemæssige udfordring for udsteder af sælgerpantebreve og hjælpe
til med køberfinansiering.
• På baggrund af ovenstående undersøgelse blev der udarbejdet et notat (kaldet ”Puljeinvestering af sælgerpantebreve fra landbrug”), hvis formål var at vise, at puljeinvestering af sælgerpantebreve fra landbruget
kan være med til at fremskaffe alternativ finansiering til ejerskifte og samtidig løse likviditetsmæssige udfordringer ved udstedelse af sælgerpantebreve som følge af uhensigtsmæssige skatteregler. Notatet undersøgte endvidere mulighederne for oprettelse af et likvidt marked for sælgerpantebreve i landbruget til gavn
for køber, sælger og investorer.
• Der blev udarbejdet tre tegnefilm (kaldet ”Et sælgerpantebrev kan være svaret”, ”Læg dit sælgerpantebrev i virksomhedsordningen”, ”Hør mere om fordele og ulemper ved et sælgerpantebrev”) om muligheden
for at anvende sælgerpantebreve i sælgers virksomhedsordning. Fokus for tegnefilmene var henholdsvis,
hvordan landmanden og dennes barn kan gennemføre et glidende generationsskifte ved hjælp af et sælgerpantebrev, hvordan landmanden med et sælgerpantebrev kan hjælpe sit barn med at overtage bedriften, uden at det påvirker landmandens opsparing i virksomhedsordningen, samt hvilke fordele og ulemper
der er ved et sælgerpantebrev for henholdsvis køber og sælger. Til brug for udarbejdelse af tegnefilmene
blev udarbejdet manuskripter for tegnefilmene. Tegnefilmene var en del af kampagnen ”Tæm elefanten! Få
inspiration til at tage dit ejer- eller generationsskifte bid for bid”, som blev formidlet via en række formidlingskanaler, jf. nedenfor under AP 6 Projektledelse og kommunikation.
2.5 Undersøgelse af, hvordan udvalgte landmænd er lykkedes med finansieringen
• 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 blev formidlet ved, at artiklerne er uploadet til LandbrugsInfo.
2.6 Omlægning af landbrugsvirksomheder til en eller flere andre ejerformer
• Med henblik på at videreundersøge og formidle konsekvenserne ved omlægning af landbrugsvirksomheder til en eller flere andre ejerformer blev konsekvenserne ved omlægningen først undersøgt, og der blev
derefter udarbejdet et notat (kaldet ”Omlægning af landbrugserhvervet til alternative ejerformer”), som giver
et grundlæggende overblik over forskellene i de forskellige ejerformer; Personligt ejet, interessentskab, kapitalselskab og partnerselskab. I notatet blev hovedsageligt fokuseret på de juridiske og skatteretlige forskelle. Notatet blev publiceret via LandbrugsInfo.
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AP 3 Crowdfunding
3.1 Crowdfunding til landbrugsvirksomheder med finansieringsbehov
• Der skulle i 2017 arbejdes med lånebaseret og donationsbaseret crowdfunding, således at projektet i løbet af den toårige projektperiode havde dækket alle fire crowdfunding-modeller.
• Der blev fundet cases i samarbejde med en lokal rådgivningsvirksomhed til viderebearbejdning på lånebaseret crowdfunding. Casene viste sig dog efter mødet med de to førende udbydere, jf. nedenfor, ikke at
være relevante investeringsmuligheder hos de to digitale platforme, hvorfor der ikke blev arbejdet videre
med disse cases i det notat, der blev udarbejdet.
• Med henblik på at opnå indsigt i og erfaringer med anvendelse af lånebaseret crowdfunding deltog en
projektdeltager i møder med to førende potentielle udbydere; Lendino og Flex Funding. Det blev undersøgt
hvilke muligheder disse to modeller for crowdfunding giver for anvendelse af crowdfunding i landbruget.
• Undersøgelsen om lånebaseret crowdfunding viste, at der indtil videre ikke har været hul igennem til finansiering af konventionelt landbrug, men at der er finansieret landbrug med specialproduktion igennem
lånebaseret crowdfunding. Der blev udarbejdet et notat (kaldet ”Cases for lånefinansieret crowdfunding”),
som tager udgangspunkt i cases om lånebaseret crowdfunding, der er gennemført hos de to udbydere. Notatet beskriver proceduren og dermed også en tjekliste for, hvad der skal til for gennemførelse af lånebaseret crowdfunding via de to digitale platforme. En generel procedure og tjekliste for alle fire crowdfundingmodeller blev lavet i notatet ”Crowdfunding – fra projektidé til lacering på platform”, der blev udarbejdet i
regi af projektet i 2016.
• I tilknytning til ovennævnte notat blev der udarbejdet en artikel (kaldet ”Lånebaseret crowdfunding skaffer
kapital til innovation i landbruget”).
• Der er udarbejdet et notat om donationsbaseret crowdfunding (kaldet ”Undersøgelse af donationsbaseret
crowdfunding”). Notatets konklusion er, at det ikke er aktuelt for landbrug, da der pt. ikke er platforme, som
udbyder denne form for crowdfunding.
• Notaterne og artiklen blev publiceret via LandbrugsInfo og notaterne blev desuden uddelt i trykt form til
flere af de andre arrangementer, der er lavet/hvor der har været indlæg i regi af projektet i løbet af året.
• Der blev udarbejdet en kort video (kaldet ”Måske er crowdfunding noget for dig?”), der blev formidlet via
Facebook-siden ”Økonomi & ledelse i landbruget”.
• Der blev udarbejdet artikler (kaldet ”Holder idéen eller produktet? Crowdfunding kan vise vejen” og ”Har
banken lukket kassen i, kan crowdfunding være et godt alternativ”), som blev publiceret via LandbrugsInfo.
AP 4 Familiejura
4.1 Koncepter, rådgivningsmaterialer, værktøjer, skabeloner osv. inden for familiejura
• Der blev indsamlet input til hvilke koncepter, rådgivningsmaterialer, værktøjer, skabeloner osv. Indenfor
familiejura, der blev efterspurgt i praksis gennem netværket ”Familiejura i landbruget”, jf. nedenfor under
4.2. På baggrund heraf blev det valgt, at der skulle udarbejdes dels et notat om problemstillingen umyndige
og landbrug, dels et notat om international familieret.
• Notatet om problemstillingen umyndige og landbrug (kaldet ”Notat om umyndiges overtagelse af landbrugsejendomme ved arv”) belyste de juridiske rammer, herunder samspil mellem arveloven, værgemålsloven og dødsboskifteloven og behandler mulige løsninger for problemstillingen.
• Notatet om international familieret (kaldet ”Responsum om international familieret”) belyste det yderst
kompliceret regelsæt, og notatet gav et godt indblik heri og en gennemgang af regelsættet ud fra 4 fiktive
eksempler og indeholder samtidig forslag til spørgsmål til landmanden til afdækning af et evt. internationalt
element.
• Notaterne blev formidlet via LandbrugsInfo, herunder via den nye ”Familie-jura” side, som blev lanceret i
november 2016 i regi af projektet.
• På baggrund af anbefalinger fra den eksterne leverandør, der havde forfattet notatet om problemstillingen
umyndige og landbrug, blev der fulgt op på en generel forespørgsel om en særlig problemstilling. Da svaret
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på forespørgslen forelå, blev svaret formidlet via LandbrugsInfo og til deltagerne i netværket ”Familiejura i
landbruget”.
• Der blev lavet en kort video med det formål at give et hurtigt overblik over det indhold, der var behandlet i
folderen ”Familie- og arveret – har du taget stilling?”. Videoen blev formidlet via flere forskellige formidlingskanaler, herunder LandbrugsInfo i forbindelse med kampagnen ”Tæm elefanten! Få inspiration til at tage dit
ejer- eller generationsskifte bid for bid” og Inspirationssiden på Ejer- og generationsskiftesiden, Facebooksiden ”Økonomi & ledelse i landbruget”, det digitale nyhedsbrev af LandbrugsAvisen mv.
4.2 Det nye netværk ”Familiejura i landbruget”
• Der blev i maj måned faciliteret et to-dages kursus for netværket med faglige indlæg og faglig sparring.
• I oktober måned deltog to projektdeltagere i en dag med erfaringsudveksling, der blev holdt i netværket.
Dagen blev faciliteret af en af deltagerne i netværket.
• Der blev i december måned faciliteret en kombineret tema- og erfaringsudvekslingsdag med faglige indlæg og faglig sparring for netværket.
4.4 Landmandsenkers rådgivningsbehov
• ”To-do listen”, som er et værktøj til rådgiver / landmænd ved landmandens pludselige død/sygdom, blev
færdiggjort. To-do listen blev publiceret via LandbrugsInfo og er desuden uddelt i trykt form til flere af de
andre arrangementer, hvor der har været indlæg i regi af projektet i løbet af året.
• Der blev holdt 3 indlæg hos lokale rådgivningsvirksomheder, der blev udbudt efter ”først til mølle”-princippet. De lokale rådgivningsvirksomheder stod selv for faciliteringen af arrangementet, mens projektet bidrog
med et indlæg til arrangementerne.
• Fokus for indlæg var at videreformidle, den viden, som er opsamlet i projektet, og tage udgangspunkt i
dels ”Guide til enker og enkemænd i landbruget”, dels ”notat om beredskabsplan”, der begge blev lavet i
regi af projektet i 2016.
• Der blev lavet en kort video med det formål at give et hurtigt overblik over det indhold, der er behandlet i
”Guide til enker og enkemænd i landbruget”. Videoen blev formidlet via flere forskellige formidlingskanaler,
herunder LandbrugsInfo i forbindelse med kampagnen ”Tæm elefanten! – Få inspiration til at tage dit ejereller generationsskifte bid for bid” og Inspirationssiden på Ejer- og generationsskiftesiden, Facebooksiden
”Økonomi & ledelse i landbruget”, det digitale nyhedsbrev af LandbrugsAvisen, visning af video til netværket ”Familiejura i landbruget” ved erfaringsudvekslingsdagen i oktober måned mv.
AP 5 Nye metoder til at øge antallet af ejer- og generationsskifter
5.1 Resultater og erfaringer med nudging-værktøj
• Med henblik på at sikre, at projektets resultater skulle nå ud til flest muligt og give effekt, var fokus for aktiviteten i 2017 at afprøve, videreformidle og implementere de resultater og erfaringer, der var opnået på
baggrund af aktiviteterne i 2016.
• Spørgetræet, der findes i testen Test dit ejerskifte blev analyseret og evalueret og på baggrund af de
data, samt brugerundersøgelsen, nudging-undersøgelsen m.m., der alle blev lavet i regi af projektet i 2016,
blev der udviklet en skabelon til et værktøj, som indeholdt flere nudges, og som havde til formål at sætte
gang i et ejer- og generationsskifte.
• Der blev afholdt en arbejdsdag med rådgivere fra to forskellige rådgivningsvirksomheder for at udarbejde
værktøjet, som blev et kort spørgeskema kaldet ”Servicetjek af ejer- og generationsskifter”. Værktøjet skal
være med til at motivere kunden og forventningsafstemme. Værktøjet sendes ud til nye kunder forud for et
møde, samt kunder, som rådgiveren har haft en langvarig relation til og derfor ikke er opmærksom på at få
spurgt ind til ejer- og generationsskifter.
• Værktøjet blev digitaliseret og efterfølgende sendt ud til de to rådgivningsvirksomheder, som lagde spørgeskemaet på deres hjemmeside og Facebookside.
• Værktøjet blev sat op således, at det var muligt at tracke brugen af værktøjet i den aftalte testperiode.
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• Der blev holdt et skypemøde som opfølgningsmøde i august måned, hvor det blev aftalt, at de lokale rådgivningsvirksomheder skulle sende personlige mails ud med link til værktøjet til relevante landmænd i målgruppen 55-59 år, og at rådgiverne skulle modtage kundernes feedback på mail, så de kunne kontakte
dem, når kunderne havde udfyldt det digitale værktøj.
• På baggrund af mødet blev der udarbejdet et opfølgningsnotat. Der blev løbende fulgt med i statistikken
for at vurdere effekten af det digitale værktøj.
• Der blev afholdt et skypemøde som evalueringsmøde i december måned med deltagelse af de fire lokale
rådgivere fra de to rådgivningsvirksomheder, som har testet værktøjet.
• Hos den ene lokale rådgivningsvirksomhed var værktøjet blevet sendt ud til henholdsvis 25 kunder fra
personlig mail med en respons på 5, hvor ejer- og generationsforløb var opstartet, samt sendt ud via anden
konsulent til 18 kunder, hvor der havde været respons fra 2 kunder. Det blev derfor vurderet, at effekten var
størst hos de kunder, som havde modtaget værktøjet fra deres egen konsulent.
• Hos den anden lokale rådgivningsvirksomhed var værktøjet sendt ud til 200 kunder, og der var på baggrund af værktøjet blevet opstartet ejer- og generationsskifteforløb hos 10 kunder. Der var en formodning
om, at årsagen til den lave besvarelse skyldes det høje niveau af information, som kunderne modtog, hvorfor mails om værktøjet blev formodet sorteret fra.
• Der blev på baggrund af evalueringsmødet udarbejdet et konklusionsnotat.
• Det digitale værktøj er at finde på Ejer- og generationsskiftesiden på LandbrugsInfo.
• Der blev udarbejdet en artikel (kaldet ”Har du kunder som skal ejer- eller generationsskifte?”) om værktøjet, som blev publiceret via LandbrugsInfo.
• Der blev udarbejdet en artikel (kaldet ”Elefanten skal også tæmmes, når der skal ejerskiftes”), der blev
formidlet via LandbrugsInfo og Effektivt Landbrug.
5.2 ”Fra deltid til fuldtid” og ”fra fuldtid til deltid” samt viden og resultater inden for ejer- og generationsskifte
• I 2017 blev der arbejdet med, om man via metoden ”fra fuldtid til deltid” kan få igangsat flere ejer- og generationsskifter med fokus på den ældre landmand.
• Der blev afprøvet en form for ”mentor-ordning” mellem yngre / ældre landmænd og rådgivere / SEGES,
så viden og resultater fra projektet formidles og implementeres hurtigt og effektivt i landbrugserhvervet.
• Undersøgelsen tog udgangspunkt i ”sælger” af landbrugsejendommen. Fremgangsmåden for undersøgelsen var først gennemførelse af ”desk research”, hvor tidligere og nuværende relevante projekters resultater
om mentorordning blev afdækket.
• Herefter blev der gennemført interviews af 4 rådgivere med fokus på inputs til, hvordan viden og resultater
fra SEGES’ projekter formidles og implementeres hurtigt og effektivt i landbrugserhvervet. Ved interviewene blev afdækket rådgivernes holdning til anvendelse af mentorordning, både fra SEGES til rådgiver
og fra landmand til landmand.
• Til slut var der afprøvning og inputs til mentorordning hos en caselandmand. Afprøvningen skete via deltagelse i et kundemøde hos en lokal rådgivningsvirksomhed, hvor der både deltog en far og en søn sammen med den lokale rådgiver og to projektdeltagere.
• Der blev udarbejdet et notat (kaldet ”Nye metoder til at øge antallet af ejer- og generationsskifte”) på baggrund af undersøgelsen beskrevet ovenfor med fokus på om metoden ”fra fuldtid til deltid” via en mentorordning kan få igangsat flere ejer- og generationsskifter med fokus på den ældre landmand. Notatet indeholder også interviewguiden, der blev anvendt til aktiviteten.
• Der blev lavet en kvalificering af ejer- og generationsskifte i forhold til at tegne et billede af forskellige målgrupper og behov i forhold til ejerskifte og ejerskifterådgivning via analyser af dels senest afsluttede regnskabsår 2015 i databasen Ø90 samt med historisk udvikling over regnskabsårene 2013-2015.
• Der blev udarbejdet en artikel (kaldet ”Landmænd med mindre bedrifter har størst behov for ejerskifte”),
der via objektive økonomiske data fra analysen beskrevet ovenfor belyste, hvordan status er for personligt
130

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
ejede virksomheder i forhold til nettoomsætning, alder og gældsprocent. Artiklen blev publiceret via LandbrugsInfo.
• Med henblik på at højne kvaliteten af den rådgivning, der leveres, således at der sikres flere vellykkede
ejer- og generationsskifter inden for dansk landbrug, blev der i april og maj måned afholdt to workshops,
hvor viden og resultater fra projektet blev formidlet. På workshops deltog rådgivere, der aktivt arbejder med
ejer- og generationsskifte. Herudover deltog også landmænd (køber/sælger) og repræsentanter fra banker
samt journalister. Med henblik på at skaffe deltagere til de to workshops blev der udsendt flere forskellige
nyhedsmails og anden reklame målrettet landmænd og rådgivere.
• Projektet havde i 2017 fokus på implementering, så viden og resultater blev omsat og anvendt i praksis
og nåede ud til flest mulige landmænd med henblik på at give effekt, hvilket ud over arrangementer/indlæg
nævnt andre steder i beskrivelsen af de gennemførte aktiviteter indebar, at projektdeltagere formidlede viden og resultater fra projektet ved flere lokale arrangementer, henholdsvis arrangementer i marts, oktober
og december måned.
• Der blev udbudt ”finalearrangementer” efter ”først til mølle”-princippet for at hjælpe rådgivningsvirksomheder med at sætte fokus på ejer- og generationsskifte lokalt. Med henblik på at reklame for finalearrangementerne blev der lavet en kort video, der blev udsendt via flere forskellige nyhedsmails. De tre finalearrangementer var alle forskellige, herunder både i forhold til indhold, sammensætningen af deltagere, der deltog i arrangementerne, og sammensætningen af de projektdeltagere, der bidrog med formidling af viden og
resultater fra projektet.
5.3 Frontløbere til formidling af viden
• Fokus for aktiviteten var at nå ud til flere landmænd og få belyst behovet for ejer- og generationsskifter
samt formidlet de attraktive løsninger, der allerede findes og de resultater, der er opnået i projektet.
• Der blev sat endnu større fokus på den videre formidling ved at få markante personligheder indenfor landbruget til at lave opslag, dele og like løsninger og resultater fra projektet. De markante personligheder indenfor landbruget var bl.a. Martin Merrild (formand i Landbrug & Fødevarer), Anders Harck (sektorbestyrelsesformand for Økonomi & Virksomhedsledelse), Berith Nissen (sektorbestyrelsesmedlem for Økonomi &
Virksomhedsledelse) og Henrik H. Galsgaard (sektorbestyrelsesmedlem for Økonomi & Virksomhedsledelse).
• Videofilmen, der blev lavet i forbindelse med aktiviteten i 2016, blev færdigredigeret, så videoen findes i
flere længder og versioner, dette med henblik på at kunne anvende videoen i formidlingsindsatsen om de
to workshops, der blev afholdt i henholdsvis april og maj måned, jf. ovenfor under 5.2.1. Videoen blev formidlet via en række forskellige formidlingskanaler.
• Det blev tilbudt lokale rådgivningsvirksomheder at kunne bestille videoen i en version, hvor rådgivningsvirksomhedens logo og kontaktoplysninger fremgik. 5 lokale rådgivningsvirksomheder benyttede sig heraf,
og videoen fik tilføjet disse rådgivningsvirksomheders logoer og kontaktoplysninger i slutningen, hvorefter
de lokale rådgivningsvirksomheder videreformidlede videoen via deres egne formidlingskanaler, således at
videoen nåede endnu længere ud til landmændene med det formål at opnå endnu større effekt.
• Der blev gennemført telefoninterviews med 3 landbrugsdirektører i 3 forskellige pengeinstitutter (Nordea,
Danske Bank og Jyske Bank) med det formål at afdække, hvad banken ser som udfordringer, barrierer og
potentialer for ejer-og generationsskifte med særligt fokus på rådgivning indenfor temaerne; køber og sælger, virksomheden, kulturen i landbruget og rammerne. Til brug for de gennemførte interviews blev der udarbejdet en interviewguide.
• Den overordnede konklusion på interviewene var, at sælger skal være afklaret og have en plan i god tid,
køber skal være afklaret, have selverkendelse og være forretningsorienteret i sit mind-set, samt at rådgiveren skal kommunikere i øjenhøjde med køber og sælger – i god tid før et ejerskifte, udfordre og ikke bare
gemme sig bag en stor værktøjskasse med ”standard løsninger”.
• Der blev udarbejdet en præsentation, som opsamler findings fra interviews.
AP 6 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 er bl.a. afholdt møder med
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projektgruppen én gang om måneden. Derudover er afholdt små projektmøder med projektdeltagere i de
forskellige arbejdspakker efter behov.
• Der er holdt Styregruppemøder i marts, maj, september og december måned.
• Da projektet i 2017 havde fokus på implementering, så viden og resultater blev omsat og anvendt i praksis og nåede ud til flest mulige landmænd og for at give effekt, blev der i uge 48 gennemført en kampagne
”Tæm elefanten! Få inspiration til at tage dit ejer- eller generationsskifte én bid ad gangen”. Kampagnen på
LandbrugsInfo blev bygget op om seks budskaber: Test dit ejerskifte, Husk de personlige overvejelser,
Hvad med finansieringen? Hvad med ejerformen? Kom i gang i god tid samt Få styr på fakta om ejerskifte.
Der blev i denne forbindelse lavet Inspirationsside på Ejer- og generationsskiftesiden på LandbrugsInfo,
hvor faglig viden fra alle dele af projektet blev samlet for at præsentere landmænd for de allervigtigste budskaber. Idéen med kampagnen var at give landmændene en masse inspiration og et stort ”nudge” til at
komme i gang med landmændenes ejerskifteovervejelser.
• Ud over at have genbrugt det i regi af projektet allerede udarbejdede materiale blev aktiviteterne, der blev
gennemført i efteråret 2017 inkluderet, så der i uge 48 var en massiv og markant indsats.
• Kampagnen involverede mange forskellige platforme, både interne og eksterne, der enten har bragt eller
delt kampagnen/dele af kampagnen, herunder via nyhedsbrev til økonomichefer, nyhedsbrev til folkevalgte,
kampagnen blev lagt op eller delt af i hvert fald 7 lokale rådgivningsvirksomheder, nyhedsbrev og bannerreklame via LandbrugsInfo, flere daglige opslag på Facebooksiden ”Økonomi & ledelse i landbruget”, reklamer for kampagnen via Facebooksiderne ”Alt om svineproduktion”, ”Kvæg” og ”SEGES Økologi”, reklame
for kampagnen via Effektivt Landbrugs Facebookside, samt deling af dele af kampagnen via det online nyhedsbrev af LandbrugsAvisen.
• Undersiden ”Aktuelt” på ”Ejer- og generationsskiftesiden” på LandbrugsInfo blev ajourført med viden og
resultater fra projektet, så landmanden løbende har kunnet få et overblik over, hvad projektet har opsamlet
af viden og udviklet af værktøjer, som landmanden kan anvende i forbindelse med sit ejer- eller generationsskifte.
• Med udgangspunkt i kommunikationsplanen er der løbende formidlet viden og resultater fra projektet via
SEGES’ hjemmeside. Derudover er der anvendt en lang række forskellige formidlingskanaler, herunder nyhedsbreve til økonomichefer, nyhedsbreve til folkevalgte, nyhedsbreve indenfor flere forskellige emneord
via LandbrugsInfo, opslag på Facebooksiden ”Økonomi & ledelse i landbruget”, formidling af viden og resultater i Effektivt Landbrug, herunder via Effektiv Landbrugs Facebookside, samt formidling af viden og
resultater fra projektet via det online nyhedsbrev af LandbrugsAvisen.
• De skriftlige og digitale formidlingskanaler, som primært er brugt til formidling af viden og resultater fra
projektet, har følgende antal modtagere / abonnenter / følger og deres netværk: Nyheder udsendt via LandbrugsInfo med emneordene Ejerskifte: 791, Familiejura: 460, Socialjura: 596, Økonomi: 1406, LandbrugsAvisen: 34.877 abonnementer, 144.000 læserindeks, Effektivt Landbrug: Tirsdag, onsdag, torsdag: 5.500,
fredag: 9.800, weekend: 13.900, Facebooksiden ”Økonomi & ledelse i landbruget”: 1.128, nyhedsbrev til
ledende økonomikonsulenter: 170, nyhedsbreve til folkevalgte: 554 og Facebooksiden for Martin Merrild:
8.157
Projektets leverancer:
- Nyt produkt
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
• Udarbejdet notat og implementeret værktøjer i det eksisterende koncept for ejer- og generationsskifte i
det omfang, det var landbrugsrelevant.
• Udarbejdet notat og implementeret ny viden i det eksisterende koncept for ejer- og generationsskifte i det
omfang, det var landbrugsrelevant.
• Udarbejdet podcast om det gode ejerskifte.
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• Udarbejdet tre notater, der belyser og analyserer flere nye og alternative ejerformer.
• Udarbejdet flere skabeloner / rådgivningsmaterialer, der knytter sig til landbrugsvirksomhedens ejerform.
• Udarbejdet notat, hvor nye og alternative finansieringsformer er undersøgt og vurderet gennem inddragelse af cases med finansiering fra ekstern investor.
• Udarbejdet notat om puljeinvestering som ny og alternativ finansieringsform.
• Udarbejdet notat med overblik over ejerskiftemodeller.
• Udarbejdet tre tegnefilm til belysning af muligheden for at anvende sælgerpantebreve i sælgers virksomhedsordning som finansieringsform.
• Undersøgt, hvordan udvalgte landmænd er lykkedes med finansiering af deres bedrift, investering, udvidelse eller andet gennem indhentning af artikler, der omhandler landmænd, der har haft succes hermed.
• Udarbejdet notat, der undersøger og formidler konsekvenser ved omlægning af landbrugsvirksomheder til
en eller flere andre ejerformer.
• Udarbejdet notat om lånebaseret crowdfunding, som indeholder en beskrivelse af procedure og dermed
samtidig en tjekliste for finansiering via crowdfunding på to digitale platforme.
• Udarbejdet notat om donationsbaseret crowdfunding.
• Udarbejdet kort video om lånebaseret crowdfunding.
• Udarbejdet notat om problemstillingen umyndige og landbrug.
• Udarbejdet to korte videoer til formidling af familiejura
• Udarbejdet notat om international familieret.
• Afholdt flere tema- og ERFA-dage om familiejura i netværket ”Familiejura i landbruget”.
• Formidlet erfaring og viden om landmandsenkers rådgivningsbehov gennem flere oplæg for landmandspar.
• Udarbejdet værktøjet ”Servicetjek til ejer- og generationsskifter” samt gennemført test af værktøjet.
• Udarbejdet notat som konklusion vedr. værktøjet ”Servicetjek til ejer- og generationsskifter”.
• Udarbejdet analyse med kvalificering af ejer- og generationsskifte i forhold til at tegne et billede af forskellige målgrupper og behov i forhold til ejerskifte og ejerskifterådgivning.
• Gennemført interviews med det formål at afdække, hvad banken ser som udfordringer, barrierer og potentialer for ejer-og generationsskifte med særligt fokus på rådgivning.
• Udarbejdet præsentation som opsamling på findings fra interviews med banken.
• Formidlet resultater om ejer- og generationsskifte via frontløbere.
• Faciliteret flere temadage for rådgivere, der aktivt arbejder med ejer- og generationsskifte, hvor viden og
resultater fra projektet formidles.
• Afprøvet en form for ”mentor-ordning” mellem yngre / ældre landmænd og rådgivere / SEGES, hvor viden
og resultater fra projektet formidles og implementeres hurtigt og effektivt i landbrugserhvervet.
• Udarbejdet notat som opsamling på afprøvningen af ”mentor-ordningen”.
• Udarbejdet en lang række forskellige artikler, der på en nem og overskuelig måde fremhæver over for
modtageren, hvad budskabet er, herunder hvad de leverancer, der er publiceret samtidig med artiklerne
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kan bruges til. Artiklerne er blevet publiceret via SEGES’ hjemmeside, LandbrugsInfo og andre formidlingskanaler.

Note 53. Naturen i landbruget
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med projektet er, at danske landmænd får større sikkerhed for deres fremtidige produktionsvilkår
indenfor de rammebetingelser, der er i forhold til natur- og arealforvaltning, samt sikre at den nødvendige
faglige viden kommer 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:
Ap 1: Arealforvaltning
Fokus i denne arbejdspakke var på formidling af de regler og tilskudsmuligheder, der er omkring naturen i
det åbne land. Det drejer sig bl.a. om regler om Naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000, tilskudsmuligheder til natur, samt andre arealforvaltningsrelaterede regler. Opgaverne var bl.a. at formidle afklaringer, præciseringer og uddybninger i vejledninger til love og tilskudsordninger, samt forklare baggrunden for lovændringer og give guidelines til landmandens høringssvar.
Der blev i projektet arbejdet på at finde konkrete løsninger, der kunne hjælpe den enkelte landmand med at
finde nye veje i forhold til de faglige udfordringer, der kan opstå som følge af de politiske mål og indsatser
inden for natur- og arealforvaltning. Der er leveret en række løsningsforslag på de arealforvaltningsmæssige problemstillinger, som landmænd står over for i hverdagen. Det er sket via løbende information ud til
landmænd og deres rådgivere, så resultaterne på den måde har været til gavn for den enkelte landmands
produktionsmuligheder. Konsekvenser og nye muligheder for den enkelte landmand og for produktionen,
som følge af implementering af f.eks. Naturpakken, ændringer i Planloven, biodiversitetsmål og Natura
2000 implementeringen blev bl.a. vurderet og formidlet. I projektet er der formidlet kontakt til rådgivere og
landmænd, der har foretaget afprøvninger af en ny app og hjemmeside, ”Din natur”, som giver landmænd
mere og bedre information om deres § 3 beskyttede arealer. Der er orienteret om nye muligheder for at
søge naturdata, tiltag ift. Natura 2000 områdejusteringer og Det Grønne Danmarkskort og udarbejdet
guidelines til indgivelse af høringssvar ift. disse nye initiativer. Der har været informeret løbende om tilskudsmuligheder til naturpleje, ligesom emner som f.eks. status for brug af erstatningsnatur er beskrevet.
Projektet sikrede, at der blev gennemført 6 sessioner om natur på Plantekongressen i 2017, og der er forberedt 6 sessioner om natur til kongressen 2018.
Der er blevet afholdt adskillige møder med landmænd og rådgivere, ligesom der blev givet og indhentet
faglig inspiration og delt ny viden via deltagelse i konferencer og møder med andre interessenter og aktører. Projektets resultater er præsenteret i en lang række artikler og på adskillige møder, seminar, workshops og lignende.
Ap 2:
Naturforståelse og formidling
For at give landmænd en bedre forståelse for, hvilke naturtiltag de kan iværksætte, hvordan de skal prioritere deres indsats samt skabe interesse for naturen på deres bedrift, har der i projektet været en lang
række formidlingsaktiviteter. Bl.a. er der i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udarbejdet en informationsfolder om prioritering og indsats på og omkring dyrkningsfladen. Denne er rundsendt til alle modtagere af Landbrugsavisen. Der har været afholdt - og vi har deltaget - i temadage om natur, naturforvaltning
og prioritering af naturindsatsen, ligesom der er holdt en lang række oplæg på møder, konferencer m.m.
Emnerne er desuden formidlet i en række artikler.
Anbefalinger til forvaltning af arter i agerlandet
Særlige udvalgte dyre- og plantearter, såkaldte ’flagskibsarter’, er beskrevet i 5 faktaark. Her er der anvist
forslag til, hvordan disse arter kan fremmes vha. enkle tiltag. Via oplæg på møder og på markvandringer,
afholdt som led i en række temadage for landmænd, er fremvist eksempler på, hvordan særlige arter kan
beskyttes, og arternes leveforhold forbedres.
Optimal rådgivning til landmænd om natur- og arealforvaltning
For at optimere naturrådgivningen for landmænd har centrale landbrugsrådgivere, som arbejder med natur
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modtaget specialrådgivning om natur og de regler og tilskudsordninger, der knytter sig til natur. Det er sket
ved at opdatere disse naturrådgivere på deres faglige viden, bl.a. ved at samle dem til 2 natur erfa- møder,
og formidle ny viden via artikler på Landbrugsinfo og ved anden direkte kontakt med lokale rådgivere. En
ekspertliste bestående af rådgivere med særlig ekspertise inden for natur- og arealforvaltning er desuden
opdateret.
Landmandens Naturalmanak
Landmændenes motivation for at beskytte naturværdier på deres ejendom er styrket ved at skabe interesse for natur og ved at højne deres generelle viden om natur og biodiversitet. Det er gjort ved at formidle
viden om natur, naturarrangementer og årets gang i naturen på en ny hjemmeside: www.naturspottet.dk.
Her har der i løbet af året været en lang række indlæg, som er blevet læst over 3400 gange. Derudover har
der været opdateringer på bl.a. SEGES’ Facebook side.
Inddragelse af viden fra andre lande
Der har været gennemført en studietur til Rumænien, og vi har deltaget i en studietur til Holland. Begge
ture har bragt ny viden i spil bl.a. om, hvordan landmænd og andre interessenter i andre lande håndterer
problemstillinger omkring rammevilkår, støtteordninger og faglige udfordringer mellem natur og produktion.
Turene har givet international viden, erfaring og inspiration til, hvordan vi fremadrettet i Danmark kan arbejde mere helhedsorienteret med integration af natur, landbrug og landdistriktsudvikling.
Rentabel naturpleje
Der er i projektet arbejdet med at fremme naturpleje som en alternativ driftsgren i landbruget. Der er derfor
arbejdet på at synliggøre mulighederne for en rentabel naturpleje og på at minimere barriererne. Det er
sket ved deltagelse i workshops, diskussionsfora m.m. med landmænd, landbrugsrådgivere og andre interessenter og aktører i forhold til at arbejde for, at forene natur og produktionshensyn.
Naturtiltag på dyrkningsfladen
For at minimere antallet af påkørsler af rålam er der i projektet afprøvet en simpel skræmmemetode på 10
bedrifter. Metoden er evalueret og beskrevet i en rapport. Andre enkle tiltag, der kan have en gavnlig og
positiv effekt for bevarelse, etablering og pleje af levesteder for agerlandets arter, er ligeledes blevet formidlet bl.a. via faktaark.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
•Der er skrevet 40 artikler og udarbejdet faktaark, der informerer om projektets arbejdsområder
•Der er i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udarbejdet en informationsfolder til landmænd om natur- og vildtpleje
•Der er afholdt 19 indlæg på møder, workshops og lignende
•Der har været afholdt 7 temadage, hvor landmænd har fået konkret viden om, hvordan de kan målrette
deres naturindsats
•Der er afholdt og planlagt 6 natursessioner på Plantekongressen 2017/2018
•Der er afholdt 2 erfa-gruppemøder for landbrugsrådgivere, der arbejder med natur
•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
•En metode til at minimere antallet af påkørsler af rålam er afprøvet, evalueret og beskrevet i en rapport
•Der er skrevet 25 artikler til ”Naturspottet”
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•Der har været arrangeret og gennemført en studietur til Rumænien med 15 deltagere. Efterfølgende er der
skrevet en artikel om erfaringerne fra besøget.
•Der er udgivet en guideline til indgivelse af høringssvar til forslag om Natura 2000-områdejusteringer

Note 54. PattegriseLIV
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at øge overlevelsen og dermed velfærden blandt pattegrise, således at mere end 85 % af pattegrisene overlever frem til fravænning, samtidig med, at dødeligheden efter fravænning er uændret eller
faldende.
Projektets aktiviteter:
Projektet er inddelt i 3 arbejdspakker.
AP1:
I denne arbejdspakke blev der lavet en opfølgning på, hvordan det er gået i de besætninger, der tidligere
har deltaget i projekter vedr. pattegriseoverlevelse. Der blev spurgt ind til, hvilke tiltag, der har virket godt
og været med til at reducere pattegrisedødeligheden. Ligeledes blev der spurgt ind til, hvad der ikke har
virket. Erfaringer er samlet i et notat, som offentliggøres på SEGES Svineproduktions hjemmeside ultimo
januar 2018.
AP2: How low can you go?
I denne del af projektet blev der i 3 besætninger lavet et forløb, hvor Best Practice blev forsøgt implementeret. Målet var at reducere den totale pattegrisedødelighed i besætningerne. Erfaringer fra de deltagende
besætninger offentliggøres på SEGES Svineproduktions hjemmeside primo februar 2018.
AP3: Løvens hule
Alle kunne i denne arbejdspakke byde ind med en god idé, som de mente kunne bidrage til at reducere den
totale pattegrisedødelighed. På en audition valgte 4 løver 5 idéer ud. Idéerne skulle der arbejdes videre
med ind til svinekongressen i oktober 2017, hvor løverne sammen med publikum valgte den bedste idé
med størst perspektiv for svineproduktionen.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Opfølgning på effekt af tidligere gennemførte projekter
Uddybning leverancer
* Udgivelse af 1 notat om synlige effekter efter at have deltaget i et demonstrationsprojekt et halvt år efter
projektets afslutning
* 1 notat, 1 webinar samt 1 kongresindlæg omhandlende erfaringer fra de 3 besætninger, hvor best practice er forsøgt indført
* Afholdelse af 1 audition med 8 deltagere og 5 idéer blev valgt ud
* 6 videoklip omhandlende de 5 udvalgte idéer offentliggjort på PattegriseLIV's Facebook-side
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Note 55. Målrettet regulering - konsekvenser og succesfuld udrulning
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at sikre landmanden bedre indtjening og rammevilkår via en omkostningseffektiv udrulning af
den målrettede regulering, der samtidig giver en blivende positiv effekt for miljøet. Landmanden skal have
et overblik over sine muligheder i forhold til brug af virkemidler på og udenfor dyrkningsfladen, herunder
økonomisk perspektiv, mulighederne for økonomisk kompensation for særlige indsatser og eventuelt samarbejde om indsats i et opland.
Projektets aktiviteter:
Akt. 1. Økonomisk optimering af landbrugets tilpasning til målrettet regulering
Der er gennemført en analyse af konsekvenserne af den målrettede regulering, der skal indfases i perioden
2019-2021. Her har været vurderet på potentialet for ekstra efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder.
Det er afdækket for samtlige 90 vandoplande i hvilken udstrækning virkemidlerne efterafgrøder, tidlig såning og mellemafgrøder kan anvendes med den afgrødesammensætning, der var i 2016 og om anvendelse
af disse vil kræve sædskifteændringer som for de fleste bedriftstyper er meget bekostelig
Der er endvidere foretaget en analyse af potentialet ved målretning af kvælstofindsatserne inden for de enkelte vandoplande. Analysen er udarbejdet med henblik på at opstille et bud på den mest omkostningseffektive regulering, der sikrer en reduktion af kvælstofudledningen til det marine vandmiljø som forudsat i
vandområdeplanerne for 2015-2021. Analysen af potentialet ved målretning af indsatsen inden for vandoplande er gennemført ved to scenarier. I det ene scenarie er målretningen foretaget på grundlag af forskelle
i kvælstofretentionen på ID15 niveau inden for vandoplandene og på grundlag af forskelle i det ledige areal
til efterafgrøder (uden sædskifteændringer) ligeledes på ID15 niveau. I ovenstående første scenarie er der
regnet med samme effekt af efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof fra rodzonen i alle områder. I det
andet scenarie indgår kvælstofretentionen på ID15 niveau og ledigt areal til efterafgrøder på ID15 niveau
ligesom i det første scenarie, men derudover er effekten af efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof fra
rodzonen beregnet specifikt for hver enkelt bedrift (alle bedrifter i Danmark). Den bedriftsspecifikke effekt af
efterafgrøder er beregnet på grundlag af jordtypefordelingen og anvendelsen af organisk gødning på hver
enkelt bedrift. Datagrundlaget for analyserne har bl.a. været de landsdækkende GLR data og data fra gødningsregnskaber.
Kvælstofindsatsen nu og de kommende år er i høj grad bundet op på dyrkning af efterafgrøder. Der er indsamlet data om omkostningerne ved dyrkning af efterafgrøder, herunder artsvalg ved dyrkning i renbestand
og i blandinger typiske udsædsmængder, priser på udsæd, etableringsmetoder og etableringsomkostninger. Endvidere er der beregnet omkostninger ved sædskifteændringer, når efterafgrøder fortrænger vintersæd til fordel for vårsæd på forskellige bedriftstyper. Disse beregninger er foretaget i Kalkule Mark.
Konsekvenserne af forskellige scenarier for implementering af den fremtidige kvælstofregulering har været
drøftet ved flere møder for landmænd og konsulenter samt ved en workshop.
Akt. 2. Analyse af, hvordan forskellige bedriftstyper kan tilrettelægge driften inden for de nye rammer.
Der er gennemført beregninger af, hvordan fire konkrete bedrifter, der repræsenterer forskellige bedriftstyper og forskellige vandoplande med forskellige kvælstofindsatskrav, vil kunne tilpasse sig mest omkostningseffektivt til den målrettede regulering, der indfases i perioden 2019-2021. Data om bedrifterne er indsamlet i samarbejde med lokale rådgivere. Omkostningerne ved den målrettede regulering vil i høj grad afhænge af, i hvilken udstrækning de enkelte bedrifter kan tilpasse valget af virkemidler sammenlignet med
forholdene på egen bedrift. For at have de bedste tilpasningsmuligheder skal paletten af virkemidler være
bredest mulig. Der er afholdt en workshop om mulige fremtidige virkemidler, der kan anvendes på dyrkningsfladen. På baggrund heraf er der udarbejdet en oversigt over virkemidler, der skal udvikles på i de
kommende år. Den endelige palette af virkemidler under den målrettede regulering får konsekvenser for
mark- og gødningsplanlægningen, hvor tiltagene skal indpasses i markdriften på den mest omkostningseffektive måde. Der er afholdt en workshop herom med landmænd og rådgivere.
Akt. 4 Målsætninger i vandmiljøet og udledning til marine recipienter
I arbejdet med vandmiljømålsætningerne har der i projektet været fokus på at bidrage til at sikre, at det faglige grundlag for disse er bedst muligt og så tilgængeligt som muligt for bl.a. landmænd, der skal reguleres
på grundlag af disse. I den forbindelse har vi undersøgt sammenhængen mellem tilstandsvurderingen i de
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enkelte kystvande og datagrundlaget (2007-2013) for anden planperiode 2015-2021. Vi har vurderet og
givet indspil til universiteternes arbejde med at finde frem til, hvor stor udledningen af kvælstof var i år
1900, og hvorfra denne udledning kom. Vi har set på datakvaliteten af opgørelserne af de regnvandbetingede spildevandsooverløb. Herudover er der arbejdet med at optimere adgangen til overvågningsdata og
herunder foretaget en analyse af det nuværende datagrundlag i den marine overvågning.
Vi har evalueret den udfordringsret, der er sikret af Fødevare og Landbrugspakken og vurderet hvorvidt
landmændene reelt kan bringe denne i anvendelse.
I projektet er der endvidere arbejdet med marine presfaktorer. Her har SEGES bidraget til arbejdet med en
analyse udført af miljøinstituttet NIVA.
Der er gennemført en grundig analyse af det internationale forskerpanels evaluering af modelgrundlaget for
de danske vandområdeplaner.
Akt. 5 Koordinering af aktiviteter og involvering af interessenter samt bredere formidling af projektets resultater.
Projektets styregruppe har haft fokus på at sikre innovative løsninger, der tager hensyn til såvel økonomiske, plante og miljømæssige forhold på alle bedriftstyper. Herudover har styregruppen bidraget til, at projektet blev et såkaldt Fokusprojekt. Det gav ekstra fokus på kommunikationsplanen for den bredere formidling af projektet. En hjemmeside, www.kvælstofindsats.dk blev oprettet som det naturlige sted for at søge
og finde informationer om målrettet regulering. Siden er projektets resultater og tilstødende faglige resultater formidlet til en bredere målgruppe med landmanden i centrum.
For at sikre at de udfordringer som landmænd og disses rådgivere ser i forhold til den målrettede regulering
bliver indtænkt i arbejdet, har vi endvidere haft tilknyttet en følgegruppe bestående af landmænd og rådgivere fra forskellige egne af landet og repræsenterende bedriftstyper. Ud over denne gruppe har vi haft løbende sparring med en række andre landmænd bl.a. på en række møder lokalt og i mere nationale grupper. Eksempelvis har vi holdt et møde med landmænd i Limfjordsoplandet om den målrettede regulering og
de bagvedliggende miljømålsætninger samt et møde med landmænd i Norsminde Fjord oplandet.
Arbejdet med målrettet regulering og hvordan denne sikres bedst muligt udrullet, har krævet tæt koordinering mellem plantespecialister, gødningsspecialister, økonomer og folk med miljøfaglig viden samt kommunikationseksperter i en koordineringsgruppe, der har holdt møde ca. hver 14 dag i hele 2017.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Udgivet to notater om de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af målrettet regulering på landsplan i
de enkelte vandområder og for konkrete bedrifter. Dertil er knyttet 3 artikler med bud på, hvordan man kan
optimere indsatsen. I artiklerne har vi vurderet efterafgrøder som virkemiddel, men også set på alternativer,
bl.a. mulighederne og konsekvenserne af braklægning, effekten af tidlig såning af vintersæd og potentialet i
at fortage en reduktion i kvælstoftilførslen. Vurderingerne er endvidere formidlet på workshops, møder med
landmænd og Plantekongressen.
Grundlaget for målsætningerne i kystvandene er behandlet i 2 artikler og i 2 artikler om presfaktorer i kystvandene. Der er i 3 artikler vurderet på, hvordan kvælstofudledningen i dag er sammenholdt med år 1900,
og i 1 artikel er der vurderet på udviklingen i miljøets tilstand på baggrund af NOVANA rapport. 1 artikel undersøger sammenhængen mellem tilstandsvurderingen i de enkelte kystvande og datagrundlaget i overvågningen.
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Note 56. Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
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 2017 arbejdet med følgende indenfor for de 3 arbejdspakker:
AP1 Udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier fra fødsel til 150 dage efter 1. kælvning
Vedr. AP1a Kvie-barometret
• Indlæg ved kalvekursus for dyrlæger på Hovborg Kro
• Indlæg på Kvægkongressen 2017
• Studietur til Catalonien: Besætningsbesøg med henblik på kvalificering af faglige indsatsområder i Kviebarometret samt møde med professor Alex Bach med henblik på kvalificering af indikatorer i Kvie-barometret
• Data trukket og bearbejdet som grundlag for beregning af indikatorer/nøgletal til overvågning af kvie-perioder (fødsel til 150 dage efter egen kælvning)
• Indlæg ved kursus for dyrlæger i Ribe
• Overblik over digitale handlingsplaner som grundlag for handlingsplan-modul i Kvie-barometret
• Illustration af handlingsplan-modulet i Kvie-barometret
Vedr. AP1b Yversundhed hos 1.kalvskøer
• Interview-guide udarbejdet
• Datagrundlag udtrukket, som grundlag for udvælgelse og beskrivelse af besætninger
• Besætningsbesøg gennemført i 14 besætninger
• Workshop om yversundhed afviklet med deltagelse af udenlandske ressourcepersoner
• Data fra besætninger analyseret
• Resultater fra analyse forventes beskrevet i faglig artikel i løbet af december/januar
AP2 Optimal evaluering af kvieproduktionen
• Opsamling af afgangsvægte på kvier fra 6 kvie-hoteller
• Oplæg til analyse af data fra kalveleverandører/kviehoteller
• Gennemførelse af deskriptive dataopgørelser og analyser indenfor vægt, alder, tilvækst, sundhed, reproduktion
• Analyseresultaterne for sammenhænge mellem dyrenes tilvækst, sundhed, reproduktion og produktionsresultater forventes beskrevet i en faglig artikel i løbet af december/januar
AP3 Udvikling af udskrifter og værktøjer til DMS
• Faglig kravspecifikation endeligt udarbejdet til beskrivelse af målsætninger, registreringer og enkeltdyrslister + nye variable på eksisterende lister
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• Teknisk kravspecifikation udarbejdet
• Udkast til to analyseudskrifter er beskrevet – ‘Kvier – produktion’ og ‘Kvier – vægt og højde’
• Kravspecifikation til de to analyseudskrifter er beskrevet
• Datatræk som grundlag for prototypen ’Kvier – produktion’ er gennemført
• Prototype på ’Kvier – produktion’ er lavet færdig
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Prototype på udskrift, anbefalinger samt faglig/tekniske produktbeskrivelser
Uddybning leverancer
De konkrete leverancer fra arbejdspakkerne, der er opnået i 2017 er:
AP1 Udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier fra fødsel til 150 dage efter 1. kælvning
• Faglig/teknisk beskrivelse af indikatorer i ”Kvie-barometret” og oplæg til handlingsplansmodul
• Anbefalinger til brug for optimering af yversundhed ved 1. kalvs køer
• Seminar for relevante interessenter vedrørende anbefalinger for yversundhed hos 1. kalvs køer
AP2 Optimal evaluering af kvieproduktionen
• Opgørelse over afgangsvægt på dyr, der har en indgangsvægt på kviehotel i 2016
• Analyser for sammenhænge mellem dyrenes tilvækst, sundhed, reproduktion og produktionsresultater
AP3 Udvikling af udskrifter og værktøjer til DMS
• Faglig/teknisk beskrivelse af målsætninger, der understøtter ”Kvie-barometret”
• Faglig/teknisk beskrivelse af analyseudskrift med beregnede nøgletal og benchmarking
• Faglig/teknisk beskrivelse af listeudskrifter på dyreniveau

Note 57. Bedriftsoptimering på et solidt juridisk grundlag
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet var at sikre, både den konventionelle og den økologiske landmand, et solidt juridisk beslutningsgrundlag for justeringer og nytænkning i forhold til en fortsat driftsøkonomisk og miljømæssig optimal produktion. Det er sket ved at sikre landmændene let og hurtig adgang til den nyeste aktuelle viden om regler
og rammebetingelser, der har særlig betydning for landbruget.
Projektets aktiviteter:
Projektet har indeholdt en række formidlingsaktiviteter såsom udarbejdelse af artikler og notater, afholdelse
af oplæg på Plantekongres 2017 og Kvægkongres 2017, indlæg på orienteringsmøde om socialjura og deltagelse i erfa-fora.
Formidlingen har overordnet vedrørt miljøretlige-, persondataretlige-, ansættelsesretlige- og socialjuridiske
forhold med relevans for landbruget, herunder:
• Ny og ændret speciallovgivning, særligt indenfor natur- og miljølovgivningen.
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• Lovfortolkningsspørgsmål og praksis inden for de formidlede emneområder.
• Samspil mellem forskellige regelsæt, der har særlig relevans for landbruget.
Projektets aktiviteter er gennemført inden for fem arbejdspakker:
AP. 1 Naturpakken
Vi har primært beskæftiget os med ”Aftale om Naturpakke”, der blev vedtaget i Folketinget i 2016, og som
fortsat har skullet implementeres i 2017. Naturpakken har fokus på at styrke biodiversiteten. Vi har fokuseret på den del af Naturpakken, der har titlen ”Det åbne land og landmanden som landforvalter” – hvilket referer til, at biodiversiteten skal forbedres blandt andet ved jordfordeling. I projektet har vi således arbejdet
med naturpakkejordfordeling, og de nye muligheder den giver for jordfordeling i umiddelbar nærhed af et
kommende vådområde eller lavbundsprojekter. Vi har informeret om dette i en artikel på landbrugsinfo.
Herudover har vi udarbejdet et notat, som giver overblik over de vigtigste forhold omkring jordfordeling og
sætter jordfordeling i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug. Notatet er gjort let tilgængeligt via landbrugsinfo.dk.
AP. 2 Planloven
I denne arbejdspakke har vi set på de juridiske konsekvenser for landbruget af en revision af planloven. I
arbejdspakken har vi via artikler på landbrugsinfo.dk informeret om lovforslaget, om ændring af planloven
og om hovedelementerne i den nye / ændrede planlov. En væsentlig ændring er, at mulighederne for at
bygge landbrugsbygninger uden landzonetilladelse er blevet udvidet, da lovgiver har føjet et bedriftsbegreb
til planloven. Desuden er der oprettet et nyt Planklagenævn, som erstatter det tidligere Natur- og Miljøklagenævn. Planklagenævnet er klageinstans vedrørende sager på planområdet.
AP. 3 Databeskyttelse
I denne arbejdspakke blev der formidlet viden om, hvad den nye EU forordning om databeskyttelse betyder
for landmændene. Der er på orienteringsmøder holdt indlæg om, hvordan landmanden skal håndtere forordningen i den situation, hvor landmanden er den dataansvarlige, f.eks. når denne agerer som arbejdsgiver. Der er i den sammenhæng bl.a. informeret om de skærpede krav til samtykke til databehandling. Endvidere har der været deltagelse i et arrangement om et nyt digitalt værktøj til landmændene kaldet Climate
FieldView for at afdække, hvilke persondata der indhentes om landmændene ved denne form for værktøj.
Endelig er der udgivet en artikel om reglerne i persondataforordningen, herunder om de i forordningen anvendte begreber: ”persondata”, ”behandling” mv.
AP. 4 Dagpengereform
I 2017 blev der indgået en bred politisk aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige. I denne arbejdspakke er der sket formidling af denne aftales konsekvenser for landmændene og medarbejdende ægtefæller. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte i september 2017 et lovforslag i høring, og
der er blevet informeret om dette i et notat. I notatet belyses bl.a. de nye beregninger, kriterier og betingelser, som følger af de nye regler. Systemet forventes at træde i kraft i 2018.
AP. 5 Andre lovreguleringer, der har betydning for landbruget
I denne arbejdspakke er der løbende informeret om ny lovgivning, nye afgørelser og andre lovfortolkningsbidrag, som har betydning for den enkelte landmand.
På støtteområdet, som har stor økonomisk betydning for den enkelte landmand, blev bl.a. informeret om
vejledningen om arealstøtte 2017, om dispensation fra tast-selv-service, om målrettede efterafgrøder, om
de minimis-støtte, om krydsoverensstemmelse, om støtte til unge nyetablerede landbrugere, om betalingsrettigheder, om tilbudsloven, om landdistriktsprogrammet og om nyt klagenævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet, til erstatning for Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Der blev udarbejdet en række juridiske værktøjer til landmændene i form af kontrakter om opbevaring af
husdyrgødning eller afgasset biomasse, om overførsel af husdyrgødning eller afgasset biomasse og om
produktionsmæssig sammenhæng ved overførsel af husdyrgødning (herunder en aftale særligt med henblik på kviehoteller) samt i form af en forpagtningskontrakt for arealer til MFO-brak.
Der blev indhentet erfaring om amerikansk landbrugspolitik ved deltagelse i et møde hos det amerikanske
landbrugsministerium, til brug for sammenligning med den europæiske regulering, som er gældende i Danmark.
Spørgsmålet om reguleringen af diger blev behandlet ved et indlæg på Plantekongressen, ligesom der blev
141

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
informeret herom i en artikel. Der blev endvidere informeret om reguleringen af ansættelsesforhold i landbruget på Kvægkongressen.
Der blev endvidere, med en landbrugsvinkel, informeret om bl.a. reglerne om aktindsigt, om det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip, om hvordan man finder den rette klageinstans, om muligheden for
stormflodserstatning efter stormfloden i januar 2017, om forældelse af straffesager og om den nye registrering af fast ejendom.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet 51 artikler og 3 notater. Disse er formidlet til landmænd og landbrugsrådgivere via hjemmesiderne LandbrugsInfo.dk og til dels også via landmand.dk
Der er afholdt 3 indlæg på temadage: 1 oplæg om den nye persondataforordning på tre orienteringsmøder
om socialjura, 1 oplæg om diger på Plantekongressen 2017 og 1 oplæg om ansættelsesforhold i landbruget på Kvægkongressen 2017.
Der er deltaget i 3 erfa-møder. Et møde hos det amerikanske landbrugsministerium (US Department of Agriculture) om handelsaftaler og den amerikanske landbrugspolitik, et møde med planteavlskonsulenter og
et møde om det digitale værktøj til landmænd Climate FieldView.

Note 58. For en sikkerheds skyld
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektet har til formål at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og hans medarbejdere. Projektet vil arbejde på at øge bevidstheden hos målgruppen om, at et godt arbejdsmiljø vil forebygge ulykker, forebygge nedslidning og er med til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.
Projektets aktiviteter:
Projektet var opdelt i 4 arbejdspakker, der tilsammen skulle sikre, at formålet med projektet blev opfyldt.
Formidling (arbejdspakke 1):
For at nå den brede målgruppe (yngre, ældre, kvinder, mænd, selvstændige og ansatte) er følgende udarbejdet og løbende udsendt:
• Artikler til Landbrugsinfo og landbrugets faglige medier
• Årstidsrelevant information i form af nyhedsbreve
• Faktaark med relevant ny viden
• Sikkerhedskort (dialogskabende kort med illustration og information om konkret risiko)
• Undervisningsmateriale til landbrugsrettet arbejdsmiljøuddannelse.
• Der er formidlet hyppigt og målrettet på facebook
• Der er deltaget og formidlet på kongresser, på faglige arrangementer på skoler og i erfagrupper
Indhentning af relevant ny viden (arbejdspakke 2):
Vi har løbende indhentet ny viden om, hvordan regler på området udvikler sig, og vi har fulgt den udvikling
der er på området, såvel nationalt som internationalt, herunder har vi
Fulgt og læst nyhedsbreve fra relevante aktører (fra fx Arbejdstilsynet og Videncenteret for Arbejdsmiljø)
Via erfa møder med Arbejdsmiljøkonsulenter er der delt og indhentet relevant ny viden
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Der har været deltagelse i EU- netværk omkring arbejdsmiljø i landbruget for at afsøge ny udenlandsk viden
Der har været deltagelse I Irsk dyrskue, hvor myndigheder og konsulenter i samspil formidlede arbejdsmiljø
direkte til landmændene. Interessen bestod i at se nye måder at samarbejde og således fælles formidlingsmetoder.
Deltagelse i symposium vedr. ergonomi og arbejdsfysiologi
Intensiv indsats hos landmænd (arbejdspakke 3)
7 Arbejdsmiljøkonsulenter (1 Arbejdsmiljøkonsulent fra SEGES og 6 Arbejdsmiljøkonsulenter fra rådgivningscentrene) har deltaget i projektets arbejdspakke med målet at afprøve udarbejdet APV værktøj, følge
op på relevante risici og ikke mindst at afprøve effekten af opfølgning på indsatsen. De forbedringspunkter
der blev fundet på besøget, var de punkter, der skulle følges op på. Delvist ved telefonopkald og delvist
ved et afsluttende besøg. Alle konsulenter skulle udfylde et ”før og efter” spørgeskema, en logbog for perioden samt et skema for, hvad de syntes om metoden.
Alle konsulenter blev instrueret ved opstart, og der var løbende telefonisk kontakt til konsulenterne gennem
hele forløbet. Det blev ikke nødvendigt med decideret annoncering efter motiverede landmænd. En direkte
kontakt til landmændene med tilhørende forklaring om indsatsen var tilstrækkeligt for at finde landmænd,
der gerne ville involvere sig.
Konsulenterne skulle have minimum 2 opkald til bedriften i perioden, og skulle afslutte med et besøg på
bedriften.
Ved projektets afslutning, december 2017, blev der afholdt et møde med deltagerne, hvor de sammen evaluerede på projektet og deres oplevelser med opfølgende rådgivning.
Nudging (arbejdspakke 4)
Et udvalgt landbrug blev besøgt med hensigten at ”nudge” til en anden adfærd vedrørende en konkret arbejdsopgave.
1. Den konkrete adfærd, vi ønskede ændret på det udvalgte landbrug, blev at arbejde sikkert og sundt ved
rensning af mælkekopanlæg.
2. Vi kortlagde arbejdsopgaven og friktionerne ved observation af udførelsen af arbejdsopgaven og gennemførte interview af arbejdsgiver og arbejdstager, der udførte arbejdsopgaven.
3. Ud fra nudging principperne fandt vi forskellige typer af løsninger, som vi implementerede, testede og fik
evalueret på efterfølgende.
4. Dernæst formidlede vi omkring adfærdsændringen (mundtligt, via artikel, udarbejdelse af en film og via
sociale medier)
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Bl.a. nye arbejdsmiljøkort og faktaark til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen
Uddybning leverancer
12 nyhedsbreve om årstidsrelevante risici, som alle er offentliggjort via landbrugsinfo
4 arbejdsmiljøkort om kraftoverføringsakse, løsgående søer, fri trækning og aflivning af dyr
14 artikler om fx. håndtering store dyr, anmeldelse af ulykker, halmballer, grisens adfærd, sid godt i førerhuset, svejsearbejde, forebyg at ulykken sker igen, høstarbejdet, dødsulykker i landbruget
Ulykkesanalyseværktøj der sikrer analyse af ulykken med henblik på at forebygge tilsvarende
Dialog værktøj ”bag om ulykken” skal igangsætte dialog for at forebygge fejl fremadrettet
Powerpoint præsentation, der samler alle arbejdsmiljøkortene til brug ved formidling.
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Skema til kontaktinfo – en vigtig del af et ulykkesberedskab.
4 faktaark om sikker håndtering af kvæg og sikker håndtering af svin (2 på dansk og 2 på engelsk)
Indhentning af ny viden fra studiebesøg i Irland og EU-netværk – viden videreformidlet på erfamøder.

Note 59. Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet var at give både nuværende og kommende danske landmænd et bedre beslutningsgrundlag, når
de skal vurdere, hvor konkurrencedygtig man skal være for at etablere, opretholde eller udvide hhv. slagtesvineproduktionen, smågriseproduktionen eller mælkeproduktionen i Danmark.
Projektets aktiviteter:
Der er i Promilleafgiftsfonden for landbrug søgt projektforlængelse til 2018 for at færdiggøre en række aktiviteter og leverancer i projektet.
Nærværende projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale
konkurrenceevne” har skullet bygge videre på erfaring med dataanalyser mv. i projektet ”Forundersøgelse
til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne”, som beklageligvis
blev forsinket, så det var nødvendigt at søge om projektforlængelse til 2017.
Det blev i projektet ”Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale
konkurrenceevne” fastlagt i 2016, at det bedste datagrundlag for at kunne foretage beregninger på individuelle data ville kunne tilvejebringes ved at få adgang til data fra Farmer Accountancy Data Network
(F.A.D.N.), der håndteres af DG-AGRI, EU.
Det viste sig imidlertid, at vi ikke selv kunne få adgang til de individuelle data, men F.A.D.N. indvilligede i at
udarbejde dataanalyserne. Kravspecifikationerne til grupper og tests blev udarbejdet i samarbejde med
professor Mette Asmild, Københavns Universitet, der tidligere havde arbejdet med F.A.D.N.-data. I forløbet
med F.A.D.N. og DG-AGRI har vi 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
data ville være klar i november 2016. Under vejs var der adskillige forsinkelser fra DG-AGRI, men da det
fortsat var vores vurdering, at data fra F.A.D.N. var det bedste grundlag for analysearbejdet, blev der, som
anført indledningsvist, søgt og bevilliget en projektforlængelse til projektet fra Promilleafgiftsfonden for
landbrug, således at aktiviteterne kunne fortsætte i 2017.
Vi fik desværre fortsat ikke de forventede dataanalyser fra F.A.D.N. Men F.A.D.N. publicerede den 12. september 2017 på DG-AGRI’s hjemmeside gennemsnitlige økonomiske data for både 2014 og 2015 fra landbrug som er specialiseret i slagtesvineproduktion. Set i lyset af det fremskredne tidspunkt, samt at der
måtte forventes yderligere forsinkelser, hvis vi skulle afvente, at F.A.D.N. udarbejdede dataanalyserne på
de individuelle data, blev det besluttet at undersøge, om det var muligt at anvende de offentliggjorte gennemsnitlige økonomiske data som udgangspunkt for analyserne. På baggrund af et omfattende analysearbejde blev det konkluderet, at de gennemsnitlige økonomiske data kunne anvendes til analysearbejdet, og
projektet ”Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne” afrapporteres dermed med udgangen af 2017.
I nærværende projekt ”Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne” blev der påbegyndt afdækning af produktionsbetingelser og datagrundlag i de
lande, der indgår i projektet, men da der fortsat var usikkerhed om dataleverancerne fra F.A.D.N., blev
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dette arbejde stoppet i løbet af projektperioden, således at det på et senere tidspunkt kunne vurderes, om
der var basis for at færdiggøre disse aktiviteter.
På grund af det fremskredne tidspunkt var det beklageligvis ikke muligt at gennemføre analyser mv. for
nærværende projekt i projektperioden, hvilket er baggrunden for, at der er søgt om forlængelse af projektet
til 2018.
Af nedenstående aktivitetsbeskrivelse fremgår det, hvilke aktiviteter, der er gennemført i 2017, og hvilke
aktiviteter der gennemføres i 2018.
AP 1 Slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
1.1 Afdækning af produktionsbetingelser og datagrundlag
Der blev foretaget litteraturstudier og studierejser til Spanien og USA for at afdække produktionsresultaterne inden for slagtesvineproduktionen.
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
blev foretaget et litteraturstudie for at kunne identificere og afgrænse relevante parametre for undersøgelsen. Parametrene blev kvalificeret yderligere ved gennemførte studieture i Spanien og USA, hvor der blev
talt med landmænd, konsulenter og medarbejdere ved universiteter.
Der skal i 2018 gennemføres afdækning af miljø- og skatteforhold i Spanien samt skatteforhold i USA. De
nødvendige kontakter og kilder er fundet.
1.2 Sammenligning af regnskabsdata
Denne aktivitet er ikke gennemført, men planlægges gennemført i 2018. Her vil regnskabsdata konto for
konto blive sammenlignet for at belyse, hvor de kvantitative forskelle er mellem Danmark og Spanien samt
Danmark og USA.
Der vil blive anvendt de nyeste officielle gennemsnitlige økonomiske data fra F.A.D.N. For USA forventes
anvendt data fra National Agricultural Statistics Service. Det undersøges dog, om der er andre muligheder.
1.3 Perspektivering af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Denne aktivitet er ligeledes ikke gennemført. Den skal gennemføres i forlængelse af afdækningen af produktionsresultaterne og dataanalyserne. På baggrund af afdækningen af produktionsresultaterne og dataanalyserne skal de danske slagtesvineproducenters konkurrenceevne perspektiveres. Dette skal bruges
som beslutningsgrundlag for de danske producenter, når de skal tage beslutninger om at etablere, opretholde eller udvide produktionen.
Resultaterne vil blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter.
AP 2 Smågriseproducenternes internationale konkurrenceevne
2.1 Afdækning af produktionsbetingelser og datagrundlag
Der har været foretaget litteraturstudier og studierejser til Spanien og USA for at afdække produktionsresultaterne.
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
blev foretaget et litteraturstudie for at kunne identificere og afgrænse relevante parametre for undersøgelsen. Parametrene blev kvalificeret yderligere ved gennemførte studieture i Spanien og USA, hvor der blev
talt med landmænd, konsulenter og medarbejdere ved universiteter.
Der skal i 2018 gennemføres afdækning af miljø- og skatteforhold i Spanien samt skatteforhold i USA. De
nødvendige kontakter og kilder er fundet.
2.2 Sammenligning af regnskabsdata
Denne aktivitet er ikke gennemført, men planlægges gennemført i 2018. Her vil regnskabsdata konto for
konto sammenlignes for at se, hvor de kvantitative forskelle er mellem Spanien og Danmark, samt USA og
Danmark.
For Spanien anvendes nyeste officielle F.A.D.N.-data. For USA forventes anvendt National Agricultural
Statistics Service. Det undersøges dog, om der er andre muligheder.
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2.3 Perspektivering af smågriseproducenternes internationale konkurrenceevne
Denne aktivitet er ligeledes ikke gennemført. Den skal gennemføres i forlængelse af afdækningen af produktionsresultaterne og dataanalyserne. På baggrund af afdækningen af produktionsresultaterne og dataanalyserne perspektiveres de danske smågriseproducenters konkurrenceevne. Dette skal bruges som beslutningsgrundlag for de danske producenter, når de skal tage beslutninger om at etablere, opretholde eller
udvide produktionen.
Resultaterne vil blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter.
AP 3 Mælkeproducenternes internationale konkurrenceevne
3.1 Afdækning af produktionsbetingelser og datagrundlag
Der har været foretaget litteraturstudier og studierejser til USA for at afdække produktionsresultaterne.
Dette skal ligeledes gøres for Tyskland og Frankrig i 2018.
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
blev foretaget et litteraturstudie for at kunne identificere og afgrænse relevante parametre for undersøgelsen. Parametrene blev kvalificeret yderligere ved gennemførte studieture i Spanien og USA, hvor der blev
talt med landmænd, konsulenter og medarbejdere ved universiteter.
Der skal i 2018 gennemføres en afdækning af skatteforholdene i USA samt en afdækning af miljøforholdene for mælkeproducenterne i Tyskland. Endvidere skal der gennemføres en afdækning af produktionsbetingelserne samt miljø- og skatteforholdene for mælkeproduktionen i Frankrig.
3.2 Sammenligning af regnskabsdata
Denne aktivitet er ikke gennemført, men planlægges gennemført i 2018. Her vil regnskabsdata konto for
konto sammenlignes for at se, hvor de kvantitative forskelle er mellem Tyskland og Danmark, Frankrig og
Danmark, samt USA og Danmark.
For Frankrig og Tyskland anvendes nyeste officielle F.A.D.N.-data. For USA anvendes enten data fra National Agricultural Statistics Service eller data fra University of Wisconsin-Madison.
3.3 Perspektivering af mælkeproducenternes internationale konkurrenceevne
Denne aktivitet er ligeledes ikke gennemført. Den skal gennemføres i forlængelse af afdækningen af produktionsresultaterne og dataanalyserne. Med udgangspunkt i de gennemførte undersøgelser, regnskabsanalyser mv. perspektiveres den danske mælkeproduktions internationale konkurrenceevne, således at
landmændene kan inddrage disse informationer i de strategiske beslutninger på den enkelte bedrift. På
den måde får mælkeproducenterne bedre mulighed for at vurdere, om det er rentabelt at etablere, at opretholde eller udvide mælkeproduktionen.
Resultaterne vil blive formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Der udarbejdes en større rapport for hver af de tre produktionsgrene, der indgår i projektet
Uddybning leverancer
Der er udgivet tre artikler omkring produktionsvilkår i USA samt en kort opsummerende artikel om vilkårene
i USA og Spanien.
Hovedleverancerne leveres, når dataanalyserne er gennemført i 2018. De består af større, samlede rapporter inden for hver af driftsgrenene slagtesvineproduktion, smågriseproduktion og mælkeproduktion, hvor
der bl.a. indgår en oversigt over de væsentligste regler, som regulerer landbrugene i de lande, der indgår i
analysen samt en oversigt over dataanalyserne og de økonomiske sammenligninger mellem landene. Endvidere vil der indgå en perspektivering af den internationale konkurrenceevne. Der er i 2017 lavet en del af
forstudierne til disse leverancer.
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Note 60. Mod et vidensbaseret landbrugsbyggeri
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre landmanden bedst mulig viden om de grundlæggende delelementer indenfor
landbrugsbyggeri både indenfor dimensionering og håndværksmæssig udførsel.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter bestod af 4 arbejdspakker, der på forskellig vis fokuserer på kvaliteten og holdbarheden på væsentlige delelementer, der indgår helt eller delvist i langt størstedelen af landbrugsbyggeriet.
Arbejdspakke 1: Dimensionering og fastgørelse af betonelementer og stålspær
Der er besøgt 12 landbrug med tilsammen 19 bygninger, hvor de bærende konstruktioner og betonelementer er gennemgået.
Formålet med undersøgelsen har været at besigtige og afdække forskellige kritiske sammenhænge og følgende elementer er undersøgt ved besigtigelserne for henholdsvis:
Stålrammer:
ü Kipningsafstivning på tag og facader
ü Åse og løsholte
ü Vindafstivning og gavlsøjler
ü Ankerbolte/fundamenter
ü Overfladebehandling
Betonelementer:
Fastgørelser til henholdsvis spær, søjler og evt. gulv ü
Optagelse af kræfter
Revnedannelser
AP 2: Spaltegulvsbjælkers kvalitet og egenskaber
AP 2A: Spaltegulvsbjælker til Malkekvæg
For at undersøge, hvorvidt kørsel på almindeligt dimensionerede spalter påvirker spalterne negativt, samt
hvorledes det vil påvirke spaltebjælkens levetid, er der optaget i alt otte spaltebjælker i tre forskellige stalde
med forskelligt køremønster og belastning på spalterne.
Besætningerne blev besøgt inden udførelse af forsøget for at sikre, at forsøget var praktisk muligt at gennemføre samt for at afklare kørselsmønster på spalterne.
Spalterne blev forsigtigt optaget i staldene og skiftet med nye elementer. Spalterne blev taget med retur til
spaltefirmaerne for at blive undersøgt.
Spalterne blev undersøgt visuelt for nedbøjning med en 2,0 m retholt både i stalden og på fabrikkerne. På
fabrikkerne blev de otte elementer yderligere undersøgt for:
• Visuel registrering af revner, afskalninger og øvrige skader
• Belastningsforsøg
• Registrering af carbonatiseringsdybder
• Bestemmelser af chloridindhold i beton
AP 2B: Spaltegulvsbjælker til Slagtesvin.
For at forlænge spaltegulves levetid i svinestalde, har SEGES i samarbejde med konsulenter, Teknologisk
Institut, Bollerup-Jensen samt SundsAlfa, afprøvet forskellige muligheder for overfladebehandlinger samt
ændret betonblandig, der skal hindre indtrængen af væske i betonen.
I forsøget indgår behandling med vandglas, ”NanoCover Gulv Forsegling” samt "CleanT" indeholdende titaniumdioxid (TiO2).
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Vandglas blev vurderet i mindre skala i relation til syremodstand og vandabsorption, før den egentlige afprøvning.
I forsøg med betonblanding blev den våde beton tilsat vandglas før udstøbning.
Spalterne blev behandlet i en nyrenoveret stald til slagtesvin. Efter hvert hold slagtesvin blev der taget bakterieprøver og spaltegulvsbjælker blev vurderet visuelt for slid/korrosion.
Det var forventet at overfladebehandlingen ville reducere vandabsorption, og dermed gøre spalteguvlsbjælkerne mere rengøringsvenlige samt reducere korrosion af overfladen, som følge af det aggressive miljø der
opstår pga. foderrester, gødning og urin.
AP 3: Landbrugets byggeblade
Foruden den løbende revidering af Landbrugets Byggeblade, er alle Byggeblade er gennemgået systematisk og blevet vurderet for relevans/brugbarhed, normer og lovgivning, samt om nogle eventuelt med fordel
kan sammenskrives.
Byggebladene er opdelt i kategorier; Brugbar, opdateres, slettes eller en kombination heraf, idet byggeblade der ikke opdateres skal fjernes.
AP 4:Formidling af ny viden
Ny viden inden for såvel kvæg- og svinestaldsindretning/bygningsforhold, lovgivning vedr. landbrugsbyggeri herunder brandforhold, statik og konstruktioner, energi rådgivning og -tilskud, forsikringsforhold er løbende formidlet via erfagrupper for samarbejdspartnere og rådgivere.
Der er i alt afholdt 10 erfamøder i overstående regi.
Specifikt vedr. brandforhold er der i samarbejde med rådgivere samt Ingeniørfirmaet "Hundsbæk og Henriksen A/S", udarbejdet et notat vedr. brandventilation.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
AP 1:
På Landbrugsinfo er offentliggjort en Farmtest: Stålrammekonstruktioner & Betonelementer
AP 2A:
På Landbrugsinfo er offentliggjort rapport vedr. Pilotprojekt: Undersøgelse af kørsel på spaltegulvbjælker til
malkekvæg
AP 2B:
I specialmagasinet SVIN er udgivet artikel: Overfladebehandling forlænger levetiden på betonspalter
Endvidere fremlagt resultater i tre erfagrupper
AP 3:
På Landbrugsinfo er offentliggjort notat: Landbruget Byggeblade, vedligehold og opdatering.
AP 4:
Ny viden formidlet i ved 10 erfamøder for samarbejdspartnere og rådgivere.
Offentliggjort notat: Notat om brandventilation i stalde med loft til kip
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Note 61. Afvanding, klimatilpasning og fremtidens vandløbsregulering
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål har været at sikre landmænd højere og mere stabile udbytter på vandlidende jorder ved
at finde og afprøve metoder til at bestemme årsager til dræn- og afvandingsproblemer samt foreslå konkrete løsninger.
Projektets aktiviteter:
Projektet er udført gennem en kombination af teori og praksis centreret omkring dræn og afvandingsproblemer i projektets pilotområde; en ca. 26 ha vandlidende mark tilhørende Løvenholt Gods ved Salten.
Et overordnet data- og litteraturstudie er foretaget for at indsamle eksisterende viden om bl.a. områdets topografi, jordbundsforhold, vandløb og grøfter samt grundvandsforhold for at forstå områdets hydrogeologiske forhold.
AP. 1: Kortlægning og undersøgelse af dræning og jordstruktur.
For at opnå mere markspecifik viden er drænsystemet undersøgt, og der er udført infiltrationstests (en video er lavet om dette emne), geofysiske undersøgelser og geomorfologiske jordprofilbeskrivelser for at
kortlægge og undersøge drænsystemet og jordstrukturen. Arbejdet har foregået i tæt samarbejde med
lodsejer for at kunne inddrage den lokale viden.
AP. 2: Vurderinger og undersøgelser af vandløbs afvandingsevne.
I det nærtliggende vandløb til pilotområdet er der foretaget kontinuerte målinger af vandstanden for at vurdere vandstandens variation over tid. Det indsamlede data er analyseret i forbindelse med vurderingen af
vandløbets afvandingsevne, tilstand og klassifikation. Dette er kombineret med et litteraturstudie, hvor virkemidler til forbedring af vandløbets afvandingsevne er fundet.
AP. 3: Vurdering af grundvandsstandens betydning.
For at få kendskab til den terrænnære grundvandsstands variation over tid og dens betydning for dræningen og afvandingen, er der i pilotområdet opstillet 5 pejleboringer. De indsamlede data er analyseret og
benyttet i forbindelse med vurderingen af grundvandsstandens betydning for markens afvanding. Et litteraturstudie har støttet op om denne aktivitet. Desuden er der lavet et oplæg på TopSoil workshoppen om
konsekvenserne af stigende grundvandsstand set med landbrugets øjne.
AP. 4: Samarbejde mellem lokale aktører om løsninger på afvandingsproblematikken
For at sikre, at projektet er forankret, og dets løsninger er praksis anvendelige, har SEGES gennem hele
projektet samarbejdet tæt med lokale aktører, landbrugsrådgivere, drænentreprenører og vidensinstitutioner og afholdt følgegruppemøde samt en workshop. Derudover er der gennem LMO foretaget flere landmandsbesøg for at komme i dialog med landmændene om dræn og afvandingsproblemer og løsningsmuligheder. I den forbindelse blev der også skabt kontakt til et vandløbslaug.
Yderligere er der givet 2 oplæg på et kursus om dræning og afvanding afholdt af SEGES. Oplæggene omhandlede hhv. betydningen af dræning samt de ændrede hydrologiske rammer og deres betydning for dræning og afvanding. Der er også deltaget i Hydrologidag og 1-dagsmøde i regi af ATV (Akademiet for de
Tekniske Videnskaber) Jord og Grundvand indeholdende relevante og relaterede emner for at øge vidensniveauet på området.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Viden omkring kortlægningen af pilotområdet (rapport, AP. 1 og AP. 2) samt grundvandsstands betydning
for afvandingen og mulige løsninger (notat, AP. 3) er dokumenteret. Resultaterne af undersøgelserne er
udgivet i følgende artikler:
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• Artikel udgivet i Mark Special: Driftmæssige udfordringer ved utilstrækkelig dræning
• LandbrugsInfo artikel: Årsager til stigende dræn- og afvandingsproblemer
• LandbrugsInfo artikel: Geologisk viden kan indgå som beslutningsstøtte for dræning eller omdræning
• LandbrugsInfo artikel: Uigennemtrængelig myremalm giver afvandingsproblemer
• LandbrugsInfo artikel: Dybdepløjning og afdræning
Desuden er der etableret en følgegruppe og gennemført en workshop med aktører i pilotområdet (AP. 4)

Note 62. Vidensformidling, der giver effekt hos den økologiske landmand
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Det er projektets formål at indhente ny og aktuel viden om rammevilkår og faglige udfordringer, at opdatere
eksisterende viden og at formidle og implementere viden til økologiske landmænd.
Projektets aktiviteter:
I projektet er der gennemført følgende formidlingsaktiviteter under de fem overskrifter, der var angivet i ansøgningen:
Økologisk husdyrproduktion:
Der er udarbejdet 9 artikler med overskrifterne: Kalvedødelighed, Fordøjelighed i økologisk græsensilage,
Økonomisk optimalt foderniveau til økologiske malkekøer, Niveau af dyrt AAT til økologiske malkekøer,
Slutfedning af økologisk kvæg på græs, Frostfrit drikkevand til udegående øko-kvæg, Zinkniveauer hos
smågrise.
Der er udarbejdet et grovfoderhæfte: "Groft er godt" med inspiration om brug af grovfoder til økologiske
slagtesvin.
Der er lavet et oplæg for dyrlæger om: "Laboratoriediagnostik på økogrise" på Dyrlægekursus.
Der indgår standleje ved Fjerkrækongres 2017.
Økologisk Planteproduktion:
Der er udarbejdet følgende artikler: Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, Alternative gødningsmidler i økologisk planteproduktion.
Der er afholdt en temadag om "Future-farming - også med økologi" den 11. september 2017.
Der er afholdt en temadag for økologiske landmænd og konsulenter den 28. juni 2017.
Bæredygtighed, energi og klima
Roll upp om Bæredygtighed, der er anvendt i forbindelse med præsentation af RISE konceptet på fem bedrifter i forbindelse med Øko-dagen 2017.
Rammevilkår og EU-lovgivning:
Der er i 2017 udarbejdet fem artikler om aktuel regelviden, herunder om Målrettede efterafgrøder, dispensation til anvendelse af ubejdset konventionel udsæd af vinterrug, Vigtige datoer i landbrugsordningerne,
Vigtige datoer i økokalender, Ny økologibekendtgørelse.
Der er afholdt en præsentation om "Økologisk forskning i samspil med landmanden" til ICROFS strategiseminar.
Få den faglige viden ud at virke:
Der er gennemført aktiviteter, der har haft til formål at fastlægge hvordan landmanden opfatter den informationsformidling, der formidles via Facebook siden ”SEGES Økologi”. Ligeledes er der udført en undersøgelse om, hvilke typer af opslag brugeren på Facebook siden ”SEGES Økologi” vil være mest tilbøjelige at
interagere med. Disse fund kan efterfølgende bruges aktivt på Facebooksiden for at skabe mere debat og
interaktion. Afslutningsvis er der udformet en best practice for Facebook siden ”SEGES Økologi”, der også
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inkluderer effekten af formidlingstiltag samt referencer til overordnede retningslinjer, der bruges til optimering af kommunikation gennem det sociale medie ”Facebook”.
Der er bidraget til en udstilling om udvikling og projekter fra SEGES på Økologikongres 2017. Herunder lå
nogle materialer om kompetencerne i SEGES Økologi præsenteret i en katalog.
Der har været deltagelse ved fire møder og kongresser i løbet af 2017 herunder Økologikongres og Plantekongres.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Projektet har leveret følgende leverancer:
9 Faglige artikler
5 artikler om aktuelle regel og rammvilkår i 2017.
1 grovfoderhæfte: "Groft er godt".
1 Brugerundersøgelse om landmandens syn på Facebook siden Seges Økologi og 1 Best Practise.
1 Temadag om "Future-farming - også med økologi"
1 temadag for økologiske landmænd og konsulenter
1 oplæg på dyrlægekursus: Laboratoriediagnostik på økogrise
1 præsentation om "Økologisk forskning i samspil med landmanden"
1 Standleje ved Fjerkrækongress 2017.
1 Roll upp om Bæredygtighed.
1 Udstilling med materialer på Økologikongres 2017.
Deltagelse i fire møder og kongresser i løbet af 2017.

Note 63. Implementering af ny miljøregulering på svinebrug
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med projektet var at sikre, at implementering af den nye miljøregulering sker på bedst mulige
måde for svineproducenterne. Det vil sige at sikre, at svineproducenterne kan udnytte staldene fuldt ud og
bedst muligt kan optimere økonomien under de kommende harmoniregler ved at optimere fodringen.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter har været delt i 3 hovedområder
1. Miljøgodkendelser af nye eller udvidede svineanlæg
2. Nye harmoniregler basis N og P i gødningen
3. Håndtering af miljøregulering af eksisterende svinebrug i uændrede staldanlæg
Ad 1. Her har aktiviteterne omfattet:
- Møder og afklaringsnotater til miljøstyrelsen om de sidste detaljer i beregning af lugt og ammoniakfordampning og BAT-krav for ammoniakfordampning.
- Høringssvar på udkast til bekendtgørelser og vejledning
- Notat på SEGES, svineproduktions hjemmeside om de nye regler
- Foredrag om reglerne for svineproducenter og miljørådgivere
- Foredrag om dimensionering af pladskrav til miljøansøgninger for miljøkonsulenter
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- Udvikling af hjælperegneark til test af regler og muligheder i det nye system
- Interne notater til problemstillinger til diskussion med miljøstyrelsen, fx håndtering af dybe gyllebeholdere,
og at lugtberegning ifølge FMK ikke har været omlagt helt neutralt for sohold.
Ad 2. Her har aktiviteterne omfattet:
- Opdatering af normtal for svinegødning
- Udarbejdelse af forslag til Miljøstyrelsen til håndtering af zink ved at tage udgangspunkt i smågrise til 25
kg i stedet for 31 kg (forslaget blev brugt i den endelige regulering, og forhindrede øgede harmonikrav begrundet i zink for normale sobesætninger med tilhørende smågriseproduktion.)
- Møder med miljøstyrelsen om problematikker ved brug af egne tal
- Udarbejdelse af notater om harmoniregler og udarbejdelse af regneark til beregning af harmonikrav afhængig af foder, vægtintervaller og zinkregler, fosfortal i jord og lofter for N og P
- Foredrag om harmoniregler
- Udarbejdelse af forslag til fødevarestyrelsen til håndtering af specielle problemstillinger, som fx beregning
af fosforloft for FRATS-produktion
Ad 3. Her har aktiviteterne omfattet:
- Afklaring af regler med miljøstyrelsen for brug af anmeldeordninger fra marts 2017 og fra august 2017
- Notat og regneark til håndtering af anmelderegler fra marts til august 2017
- Notat og regneark til håndtering af anmelderegler fra august 2017 og fremover
- Mundtlig og mailmæssig hjælp til håndtering af ansøgninger indsendt i det gamle system før deadline 1.
august
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er lavet 5 notater og 3 regneark, som alle er publiceret via SEGES, svineproduktions hjemmeside, link
til publikationer findes på projektets hjemmeside:
1. Der er skrevet et notat om ny husdyrlov og ny miljøregulering.
2. Der er leveret 2 notater om anmeldeordninger, og hvert notat har link til et regneark med de aktuelle regler, henholdsvis fra marts-august og fra august 2017.
3. Der er lavet et notat om anvendelse af egne fodertal til reduktion af harmoniareal for slagtesvin
4. Der er lavet et notat om de generelle regler for harmoniareal for svinebedrifter med link til et regneark til
beregning af udspredningsarealer ifølge reglerne for 2017/18.
Der er desuden afholdt foredrag for mere end 500 svineproducenter og på årets fodringseminar for foderbranchen (ca. 200 deltagere) og for godt 100 deltagere på årets svinekongres. Hertil kommer foredrag for
50-60 miljøkonsulenter dels i maj og igen i november.
Der er desuden leveret interne notater til miljøstyrelsen omkring BAT-beregninger og løsning af zinkregler –
og omkring udformning af anmeldeordninger mm. Desuden diverse ændringsforslag til høringsmateriale
om de nye regler.
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Der er udviklet, men ikke publiceret et regneark til kontrolberegning af beregninger på husdyrgodkendelse.dk, da det blev prioriteret værende mere vigtigt at udvikle og publicere regneark til harmoniberegninger, som var relevant for alle svineproducenter. Og så fungerer beregningerne på husdyrgodkendelse godt
nok, hvorfor publikation af en alternativ beregning ikke er nødvendigt.

Note 64. Virksomhedsledelse i landbruget – det skal du kunne!
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål var at fremme konkurrenceevnen i landbruget ved at styrke den faglige ledelseskompetence hos nuværende og kommende ejere og ledere.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført nedenstående aktiviteter i projektet.
AP 1 Informationsindsamling og afgrænsning.
Der blev foretaget en afdækning af ekstern og intern kompleksitet i ledelsesopgaven, og i forlængelse af
dette blev der udarbejdet notatet ”Afdækning og beskrivelse af ekstern og intern kompleksitet i ledelsesopgaven”, der beskriver fundamentet for artikelserien om virksomhedsledelse i landbruget og afdækker de
forskellige ledelsesopgaver på en landbrugsbedrift samt ledelsesområdets samlede kompleksitet set ud fra
fremtidens landmand og virksomhedsejer. Notatet danner grundlag for en disposition for artikelsamlingen
og opsummerer prioriteringen af de enkelte hovedområder, som der er udviklet artikler ud fra.
Der blev afholdt et kick-off møde, hvor der blev talt om konkrete emner til artikler inden for de hovedområder, der var anført i ansøgningen. Der blev også drøftet mulige forfattere til de enkelte artikler. Der var endvidere fokus på sammenhængen mellem de enkelte artikler samt muligt antal artikler.
AP 2 Fastlæggelse af indholdsleverandører
Det stod hurtigt klart, at der ikke ville være volumen til at have Områderedaktører, men at projektlederen
ville blive den faglige redaktør på alle otte artikler. Der blev fastsat følgende emner og forfattere for de artikler, der skulle udarbejdes:
• Ledelse: Jørgen Kroer
• Strategi: William S. Andersen
• Kompleksitet i ledelsesopgaven: Lotte Lüscher
• Økonomistyring: Mads R. Simonsen
• Overvejelser i generationsskifte: Rene Moody Nielsen, Kenneth Kjeldgaard, Kristian Skov
• Turnaround: Torben Wiborg
• Tidsforbrug: Susanne Pejstrup
• Handel: Ivan Damgaard
AP 3 Skrivefase
De udpegede forfattere blev kontaktet af projektlederen, hvorefter der blev aftalt rammer og vinkling for den
enkelte artikel samt drøftet sammenhæng til de andre artikler. Der blev afholdt et opstartsmøde med alle
forfatterne, hvor den enkelte artikels sammenhæng med de andre artikler blev beskrevet. Den faglige redaktør og forfatterne havde en diskussion om, hvordan artiklen skulle bygges op, så det blev sikret, at der
var en case-baseret tilgang. Det var vigtigt for projektet, at artiklerne havde en høj grad af tilgængelighed
for målgruppen. Efter introduktion til opgaven fremkom forfatterne med en række ideer til, hvorledes de
kunne levere det budskab, som de gerne ville have frem.
I flere tilfælde var der et møde med forfatteren undervejs. Alle forfattere modtog feedback på første udkast
af deres artikel. Når andet udkast af artiklen forelå, blev den forelagt for en referencegruppe, som gav brugerfeedback. Dette var et led i den løbende kvalitetssikring af artiklerne.
Referencegruppen bestod af landmænd, hvis bedrift havde en vis størrelse, så de i det daglige var vant til
at forholde sig til virksomhedsledelse og styring af bedriften. Landmændene blev udvalgt på baggrund af,
at de havde reageret på en annonce omkring forbedret ledelse i landbruget. Referencegruppens kommentarer til artiklerne blev samlet og afleveret til forfatterne.
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AP 4 Færdiggørelse
Til sidst blev alle artiklerne gennemgået af redaktøren. Artiklerne blev både udgivet enkeltvis og som en
samlet e-publikation. Alle udgivelser er annonceret på Facebook og via nyhedsbreve tilknyttet LandbrugsInfo.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Der er leveret følgende leverancer:
• Notatet ”Afdækning og beskrivelse af ekstern og intern kompleksitet i ledelsesopgaven”.
• Otte case-baserede artikler om ledelse, der er relevante for alle, der påtænker at starte eller allerede har
selvstændig landbrugsvirksomhed:
o Up-to-date ledelse i en turbulent hverdag– Relationer, rammer, retning og roller. Jørgen Kroer.
o Tag din virksomhedsledelse et niveau op. William S. Andersen.
o Ledergruppens betydning – for arbejdsdagen og for bundlinjen. Lotte Lüscher.
o Økonomistyring – en ledelsesopgave. Mads R. Simonsen.
o Overvejelser ved ejer- og generationsskifte. René Moody Nielsen, Kenneth Kjeldgaard, Kristian Skov.
o Kun tøsedrenge lader sig ikke udfordre! Torben Wiborg.
o Tidsforbruget skal ind i produktionsstyringen. Susanne Pejstrup.
o Se potentialet i handel. Ivan Damgaard.

Note 65. Specialrådgivning og kompetenceudvikling i svinefodring
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er, at svineproducenten ved hjælp af nyeste viden kan sammensætte og tildele foder præcist og
optimalt. Den nyeste viden implementeres via foredrag og ved at opdatere anbefalinger og normer og ved
at indarbejde den nyeste viden i regneark for modellering af vækst og for sammensætning af foder.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. Skabe datagrundlag for foderoptimering
Denne aktivitet blev beskåret ved bevillingen og indsatsen omkring nye potentielle fodermidler blev droppet. Der blev dog indhentet nyeste analysedata fra foderstofbranchen for at kunne beregne nye tabelværdier, ligesom analysegrundlaget for forskellige valletyper blev opdateret ud fra data fra Arla´s kontrolanalyser af valle fra forskellige mejerier.
Aktivitet 2. Egenkontrol af indkøbt færdigfoder
Regnearket, som oprindelig blev udviklet som ”egenkontrol af indkøbt færdigfoder” er siden udviklet til at
være svinebranchens fodermiddeldatabase, der dels har data for alle fodermidler og dels kan beregne indholdet af næringsstoffer i færdigfoder. Regnearket blev opdateret med de nyeste analysedata for korn, proteinfodermidler og valle – og funktionaliteten blev forbedret, så der dels er bedre søgefunktioner og dels
kan regnes med højere fytasedosis end tidligere.
Aktivitet 3. Vejledning om analyseusikkerhed og antal prøver til foderanalyser
Under denne aktivitet er der afholdt en række kalibreringsmøder med Eurofins, som i praksis analyserer
næsten alt svinefoder i Danmark. Der har været problemer med skred i analyseniveauer på referenceprøver – hvor især fosfor har været i fokus pga. den store betydning i ny miljøregulering. Under denne aktivitet
er der desuden deltagelse i Fødevarestyrelsens analysemetodeudvalg.
Aktivitet 4. Optimale næringsstofnormer
Under denne aktivitet er der løbende indsamlet priser på fodermidler og tilsætningsstoffer, og disse priser
er brugt til at beregne økonomien ved normændringer. Aktiviteten har desuden omfattet en opdatering af
calciumnormer, hvorved calciumindholdet sænkes ved høj fytasedosis. Selv om calcium er billigt medfører
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ændringen en besparelse på 3-4 millioner årligt på dansk svinefoder. Der er endvidere set på, om normerne for natrium og chlorid er tilstrækkelige – opfølgende arbejde vil sandsynligvis medføre ændrede normer i 2018. Der er endvidere lavet oplæg til det såkaldte normudvalg om justering af normer for aminosyrer
til søer og calcium til alle dyregrupper.
Aktivitet 5. Foderkurver til diegivende søer
Der er udviklet et regneark, som med god præcision kan modellere effekt af lysinindhold og daglig fodertildeling på pattegrise vækst dag for dag i farestalden – og søernes vægt og rygspæktab. Regnearket er foreløbigt en prototype, som skal gennem en intern test og evaluering inden forventet publikation i 2018. Det
har vist sig, at modelleringen er ret præcis i forhold til de seneste 4 forsøg med fodring af søer i farestalden.
Aktivitet 6. Foderkurver og fodersammensætning til polte
Der er udviklet et regneark, som ud fra daglig fodertildeling (også ved ad libitum fodring) og foderets indhold af energi og lysin kan forudsige grisenes daglige foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse fra dag til
dag gennem vækstperioden. Regnearket var i ideoplægget primært rettet mod poltefodring, men det har
vist sig at de samme principper kan forudsige tilvæksten helt fra fravænning til 150 kg og ramme stort set
samme resultat som opnået i forsøg med forskellig næringsstoftildeling. Der vil derfor i 2018 i opfølgende
projekt blive arbejdet videre med at gøre beregningsmodellen brugervenlig og derefter publicere den.
Aktivitet 7. Videnformidling og kompetenceudvikling
Under aktivitet 7 er der afholdt en række foredrag om optimal fodring af søer og slagtesvin og om de nye
normer for calcium og aminosyrer til søer. Der har været afholdt møder i temagrupper for ernæring og i temagruppen for mineralfirmaer. Desuden er der ydet telefon- og mailrådgivning til rådgivere og foderstofbranchen indenfor projektets emneområde.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
1. Regneark indeholdende svinebranchens fodermiddeldatabase er opdateret med nyeste analyser for en
række fodermidler – og regnearket (Foderdatabasen) er udvidet med 4 ekstra fosforfordøjeligheder for alle
fodermidler – ved høje fytasedosering. Regnearket er publiceret på SEGES, Svineproduktions hjemmeside
2. Der er udviklet regneark til modellering af pattegrisevækst og soens vægt og rygspræktab i farestalden.
Regnearket skal testes og evalueres intern i SEGES inden publikation
3. Der er udviklet et regneark til modellering ag vækst fra 7 til 150 kg afhængig af foderets indhold af energi
og lysin – og af om foderet tildeles ab libitum eller efter norm. Regnearket skal teste internt i SEGES. Svineproduktion inden publikation i 2018.
4. Der er gennemført ændringer af normer for calcium ved høj fytasedosis og for aminosyrer til søer i farestalden. Normerne er publiceret på SEGES, Svineproduktions hjemmeside og der er afholdt foredrag om
calciumbehov for temagrupper for rådgivere og foderstofbranche.
5. Der er afhold en række foredrag om projektets emneområde for temagrupper og svineproducenter

Note 66. Landmænd udvikler landmænd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål var at skabe succesfulde mentorer og mentorpar, hvor ”landmænd udvikler landmænd”
inden for f.eks. strategi, ledelse, økonomistyring, udvikling samt mark- og staldmanagement. Der udarbejdes et koncept for en mentorordning i dansk landbrug, der bygger på de nyeste nationale og internationale
erfaringer med mentorforløb inden for landbruget og andre brancher.
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Projektets aktiviteter:
AP 1 Mentorforløb i landbruget og andre brancher
1.1 Indsamling af erfaringer med og behov for mentorforløb
Der er indsamlet erfaringer fra mentorer og mentees (personer der tilknyttes en mentor), herunder behov
for support før, under og efter mentorforløbet. Indsamlingen er primært sket via interviews. Der er gennemført interviews med landmænd, lokale rådgivere og rådgivere i pengeinstitutter, erhvervsskolestuderende
og undervisere, samt mentorekspert fra et privat firma. På baggrund af interviews og anden erfaringsindsamling blev de generelle erfaringer og behov i tilknytning til et mentorforløb beskrevet. Der er udarbejdet
beskrivelse af forventningerne/kravene til mentorer og mentees. Desuden blev mentorernes ønsker til uddannelse, sparring og netværk afdækket. De generelle erfaringer er perspektiveret i form af en række anbefalinger, der er udarbejdet i samarbejde med lokale rådgivere og en ekstern konsulent. Der er endvidere
udarbejdet et koncept for en mentorordning i landbruget.
1.2 Formidling
Konceptet for en mentorordning i dansk landbrug, herunder erfaringer og anbefalinger for et mentorforløb
er formidlet til landmænd, rådgivere og andre interessenter f.eks. via artikler, så indhold og udbytte af et
mentorforløb bliver et kendt og anerkendt supplement til rådgivning, bestyrelser og gårdråd. Denne aktivitet
videreføres efter projektets afslutning.
AP 2 Uddannelsesforløb – Agro-Mentor
På baggrund af de erfaringer og anbefalinger, der blev opnået i AP1, blev der etableret et uddannelsesforløb for mentorer til danske landbrug – Agro-Mentor.
2.1 Udarbejdelse af uddannelsesforløbet Agro-Mentor
Der er tilrettelagt et uddannelsesforløb for mentorer ”Agro-Mentor”, der henvender sig dels til nye mentorer
(før mentorforløb), dels til nuværende mentorer (under mentorforløb). Uddannelsesforløbet omfatter bl.a.
læring i, hvordan man omsætter sin viden og erfaringer til andre, hvordan man stiller de svære og udfordrende spørgsmål, samt hvordan man giver konstruktiv feedback samt opmuntrer og støtter sin mentees
fremadrettede udvikling. Der er udarbejdet program og drejebog for uddannelsesforløbet.
AP 3 Fastholdelse af forandringer efter et mentorforløb
Der er fulgt op på, hvad der er sket med landmænd, der har været gennem et struktureret forløb med en
mentor, samt hvordan de agerer i forhold til tidligere vaner.
3.1 Fastholdelse af initiativer efter et mentorforløb
På baggrund af de erfaringer, der blev indhentet i arbejdspakke 1 vedrørende tidligere mentees’ erfaringer
med tiden efter et mentorforløb, er der udarbejdet et notat med tiltag og mulige aktiviteter, der kan øge udbyttet af et mentorforløb. Eksempler på dette er rådgivnings-, netværks- eller opfølgningsprodukter, der
skal tilbydes mentees, så de understøttes i at fastholde læring og erfaringer fra et mentorforløb.
3.2 Formidling
Der er udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan de gode initiativer fastholdes efter et mentorforløb. Disse
initiativer indgår også i konceptet for et mentorforløb i dansk landbrug.
AP 4 Mentorordning for unge landmænd
4.1 Afdækning af behovet for et mentorforløb for unge landmænd
Der er gennemført en spørgeundersøgelse og afholdt et fokusgruppeinterview blandt unge landmænd om
deres interesse for et mentorforløb samt fokuspunkter i et sådant forløb. På den baggrund er der udarbejdet en beskrivelse af et mentorforløb for unge landmænd, herunder hvornår det vil være naturligt at tilbyde
et mentorforløb. De særlige forhold for unge landmænd er indarbejdet i drejebogen for uddannelsesforløbet
”Agro-Mentor” (AP 2).
4.2 Formidling
Der er formidlet om mulighederne i en mentorordning for unge landmænd til unge landmænd, potentielle
mentorer og rådgivere. Endvidere er anbefalingerne implementeret i konceptet for en mentorordning i
dansk landbrug.
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AP 5 Database for mentorer
Der er udarbejdet et notat med en anbefaling til håndtering af en database for mentorer, samt hvordan man
kan håndtere rekruttering af mentorer uden en database.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
1. Et notat med overblik over erfaringer med og behov for mentorordning, med tilhørende præsentationsmateriale, (AP1): ”Overblik over erfaringer med og behov for mentorordning”
2. Et koncept for en mentorordning i dansk landbrug, der bl.a. indeholder anbefalinger om mentorforløb og
kompetenceudvikling af mentorer, (AP1): ”Koncept for mentorordning”
3. Et program og en drejebog for uddannelsesforløbet ”Agro-Mentor”, (AP2) – ”Drejebog for AgroMentoruddannelse”
4. Et notat med overblik over tiltag og aktiviteter, der bidrager til fastholdelse af læring fra mentorforløb.
(AP3).”Fastholdelse af forandring efter et mentorforløb”
5. Et notat med overblik over, hvornår og hvordan mentorordningen bedst tilbydes unge landmænd, samt
eventuelle særlige temaer og tilbud til unge landmænd. (AP4). ”Mentorordning for unge landmænd”
6. Formidling af resultaterne via artikler i nyhedsbrev og på Facebook
7. En anbefaling (notat) vedrørende database for mentorer. (AP5) – ”Database for mentorer”
8. En hjemmeside på Landbrugsinfo indeholdende koncept og AgroMentoruddannlsen: https://www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Sider/KV_17_7687_mentorordning-intro.aspx

Note 67. Optimering af klimaindsatsen i markbruget
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at give landmænd mulighed for at vurdere effekter og konsekvenser af virkemidler til reduktion
af drivhusgasser i landbruget, herunder de reelle økonomiske omkostninger for erhvervet og de reelle klimaeffekter set i et globalt perspektiv.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af fem arbejdspakker.
AP1 Analyse af virkemidler til reduktion af klimabelastningen fra markbruget
I arbejdspakke 1 blev der udført en analyse af de teknologiske virkemidler, der er til rådighed til at nedsætte lattergasemissionen fra gødningsanvendelsen. Det blev valgt at fokusere på gødningsanvendelsen,
da det er den primære kilde til lattergasemission i markbruget. Analysen fokuserer på nitrifikationshæmmerer og forsuring. Effekten af virkemidlerne er vurderet ud fra den videnskabelige litteratur, og den samlede
potentielle effekt på nationalt niveau er beregnet ud fra disse effekter under antagelse af, at virkemidlet rulles ud på hele arealet. Analysen er publiceret i form af et notat.
Der blev udarbejdet en rapport der analysere de globale klimaeffekter, hvis reduktion af kvælstofnormen
eller udtagning af jord bliver anvendt som klimavirkemiddel. I rapporten blev der gennemregnet et scenarie
for, hvordan den globale klima belastning vil ændre sig, hvis dansk kornproduktion erstattes af en anden
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produktion i udlandet. Rapporten blev udarbejdet af Aarhus Universitet og konsulentfirmaet 2.0 LCA Consultants.
AP2 Konsekvenser af klimamålsætninger
I arbejdspakke 2 blev der produceret en artikel, der kommunikerer de væsentligste pointer i klimarådets
rapport om omstilling af den ikke-kvotebelagte sektor.
AP3 Biobrandstofafgrøders klimaprofil
I arbejdspakke 3 blev der lavet en analyse af klimaprofilen for raps. Der er ligeledes lavet en analyse af klimaprofilen for hvede efter samme principper. Analyserne bygger begge på en LCA tankegang, hvor der
tages højde for den samlede kæde af udledninger både i marken og ved produktion af gødning og andre
hjælpestoffer. De to klimaprofiler er publiceret i to separate rapporter.
AP4 Emissionsfaktorer af lattergasemissioner
Der er udført er litteraturstudie af lattergasemissionen fra dyrkningsjord. Studiet så både på hvilke faktorer,
der bestemmer lattergasemissionens størrelse og særligt på størrelsen af lattergasemissionen i forhold til
kvælstoftildelingen. Studiet konkluderer, at lattergasemissionen formentlig er lavere end hidtil antaget, og
effekten af den lavere lattergasemission fra markbruget på det danske klimaregnskab er beskrevet i et notat.
AP5 Studietur
I arbejdspakke 5 blev der gennemført en studietur til den engelske forsknings- og udviklingsvirksomhed
ADAS. Der blev opsamlet viden om, hvordan nye emissionsfaktorer for lattergasemission i Storbritannien
er blevet estimeret, og om virkemidler markbruget. Denne viden blev dokumenteret i en artikel.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
I projektet er der leveret et notat om de teknologiske muligheder for at reducere klimabelastningen fra
markbruget (AP1) og en rapport om den globale klimaeffekt af reduceret gødskning eller udtagning af jord
(AP1). Der er leveret to rapporter, der beskriver klimaprofilen for raps og hvede, der begge kan anvendes
til brændstofproduktion (AP3). Ydermere er der leveret et litteraturstudie om en revision af emissionsfaktorerne for lattergasemission, og et notat der beskriver, hvilke konsekvenser en revision af emissionsfaktorer
vil have for de danske klimaregnskab (AP4). Der er gennemført en studietur, hvor international viden er opsamlet og beskrevet i et notat (AP5). Der er desuden leveret en artikel om klimarådets anbefalinger om omstilling af den ikke kvotebelagte sektor (AP2).

Note 68. Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
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 i slagtesvineproduktionen mellem hhv. Danmark og Tyskland samt Danmark og Polen.
Promilleafgiftsfonden for landbrug bevilligede en projektforlængelse til 2017 for at færdiggøre en række aktiviteter og leverancer i projektet.
Det blev i 2016 fastlagt, at det bedste datagrundlag for at kunne foretage beregninger på individuelle data
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ville kunne tilvejebringes ved at få adgang til data fra Farmer Accountancy Data Network (F.A.D.N.), der
håndteres af DG-AGRI, EU.
Det viste sig imidlertid, at vi ikke selv kunne få adgang til de individuelle data, men F.A.D.N. indvilligede i at
udarbejde dataanalyserne. Kravspecifikationerne til grupper og tests blev udarbejdet i samarbejde med
professor Mette Asmild, Københavns Universitet, der tidligere havde arbejdet med F.A.D.N.-data. I forløbet
med F.A.D.N. og DG-AGRI har vi 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
data ville være klar i november 2016. Under vejs var der adskillige forsinkelser fra DG-AGRI, men da det
fortsat var vores vurdering, at data fra F.A.D.N. var det bedste grundlag for analysearbejdet, blev der, som
anført indledningsvist, søgt og bevilliget en projektforlængelse til projektet fra Promilleafgiftsfonden for
landbrug, således at aktiviteterne kunne fortsætte i 2017.
Vi fik desværre fortsat ikke de forventede dataanalyser fra F.A.D.N. Men F.A.D.N. publicerede den 12. september 2017 på DG-AGRI’s hjemmeside gennemsnitlige økonomiske data for både 2014 og 2015 fra landbrug som er specialiseret i slagtesvineproduktion. Set i lyset af det fremskredne tidspunkt, samt at der
måtte forventes yderligere forsinkelser, hvis vi skulle afvente, at F.A.D.N. udarbejdede dataanalyserne på
de individuelle data, blev det besluttet at undersøge, om det var muligt at anvende de offentliggjorte gennemsnitlige økonomiske data som udgangspunkt for analyserne. På baggrund af et omfattende analysearbejde blev det konkluderet, at de gennemsnitlige økonomiske data kunne anvendes til analysearbejdet.
Af nedenstående aktivitetsbeskrivelse fremgår det, hvilke aktiviteter der blev gennemført i 2017.
Arbejdspakke 1 Forberedende studier vedrørende Tyskland og Polen
• 1.1 Forundersøgelse og afgrænsning
Denne aktivitet blev afsluttet i 2016.
• 1.2 Selektion af de væsentligste produktionsbetingelser
I forbindelse med, at det trak ud med at få data fra F.A.D.N. blev det vurderet, om det var muligt at anvende
andre data til løsning af opgaven. Det blev imidlertid vurderet, at det var bedst at afvente data fra F.A.D.N.
Da de gennemsnitlige økonomiske data forelå, blev der foretaget en selektion af de væsentligste produktionsbetingelser, der skulle indgå i analysen.
Arbejdspakke 2 Analyser og perspektivering vedrørende Tyskland og Polen
• 2.1 Regnskabsanalyse
Der blev udarbejdet analyser på baggrund af data fra Polen, Tyskland og Danmark med udgangspunkt i de
gennemsnitlige økonomiske data fra F.A.D.N. På baggrund af dataene fra F.A.D.N. blev de forskellige parametre kvantificeret. Dette blev gjort så enkelte konti kunne sammenlignes mellem Danmark og Polen
samt Danmark og Tyskland, for herved at kunne se forskellene. Disse forskelle viste, hvor de enkelte lande
har konkurrenceevnemæssige forskelle.
Selvom gennemsnitstallene ikke afspejlede den spredning, der var i det oprindelige datamateriale blev det
vurderet, at analysematerialet godt kunne danne grundlag for at foretage sammenligninger mellem landene.
Der blev på baggrund af ovenstående dataanalyser mv. udarbejdet to rapporter med tilhørende sammendrag for henholdsvis Danmark og Polen, samt Danmark og Tyskland.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Andet
- To større rapporter om slagtesvineproduktionen.
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Uddybning leverancer
Der blev i 2016 udarbejdet en forundersøgelse i form af et litteraturstudie og studierejser for at undersøge,
hvilke parametre det ville være relevante at undersøge i sammenligningen af Danmark og Tyskland samt
Danmark og Polen. Det blev endvidere undersøgt, hvilke databaser der ville kunne bruges til sammenligningerne.
På baggrund af ovenstående og et meget omfattende analysearbejde af gennemsnitlige regnskabstal blev
der udarbejdet to større rapporter, hvor slagtesvineproduktionen i Polen og Danmark samt Tyskland og
Danmark blev sammenlignet.
Begge rapporter indeholder såvel regnskabssammenligning samt oversigt over de væsentligste regler eller
forhold, der gør sig gældende inden for miljøområdet og skatteområdet. Derudover har rapporten som
sammenligninger Tyskland og Danmark også et kapitel omkring biogas og solenergi.
Der er endvidere udarbejdet et sammendrag af hver rapport, som formidler konklusionerne i rapporterne.

Note 69. Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med projektet er at sikre, at virkemidler som reduceret kvælstoftilførsel, efterafgrøder og anden
efterårsbevoksning til reduktion af kvælstofudvaskningen anvendes så målrettet som muligt og resulterer i
lavest mulige omkostninger pr. kg reduceret kvælstofudvaskning.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i projektet i 2017 har været at fortsætte forsøgsarbejdet med 1 forsøg på Foulum og 1 i Flakkebjerg, hvor der er etableret forskellige efterafgrøder herunder tidlig sået vintersæd og spildkorn i 2017.
Der måles udbytte og kvælstofudvaskning ved 6 niveauer. Desuden anlægges der 1 forsøg på sand- og
lerjord, hvor der måles virkning og eftervirkning af efterafgrøder. Resultaterne af udbytter og udvaskning er
opgjort for 2015/16 og 2016/17. Forsøgene gennemføres af Aarhus Universitet.
SEGES har deltaget i 2 projektmøder mv. og har givet indspil til opgørelser og tolkning af forsøg.
SEGES har ligeledes udpeget marker til måling af biomasse og kvælstofoptag med droner.
Udarbejdelse af virkemiddelkataloget er påbegyndt, men vil som skitseret i ansøgningen først blive færdiggjort i 2018.
Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Dronemålinger bliver et vigtigt input til at måle reel effekt af efterafgrøder
Uddybning leverancer
Projektets leverancer vil hovedsageligt først foreligge i 2018 og 2019. SEGES har i samarbejde med lokale
planteavlskonsulenter udpeget marker til test af droneteknologi. Sammenligningen af dronemålinger med
satellitbilleder afventer behandling af dronebilleder fra Aarhus Universitet.
Virkemiddelkataloget er påbegyndt i 2017, så det kan færdiggøres i 2018.
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Note 70. Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GødP)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Målet er at udvikle en metode til bestemmelse af P-gødningsværdien i restprodukter som spildevandsslam,
aske, struvit og biochar samt på forskellige fraktioner af husdyrgødning.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteter 2017 ved SEGES
I 2017 har SEGES udarbejdet én dyrkningsvejledning for anvendelse af affaldsprodukter generelt, én for
spildevandsslam og én for kompost. Det er intentionen, at disse dyrkningsvejledninger skal give landmanden et funktionelt beslutningsstøttesystem til anvendelse af og fastsættelse af gødningsværdien af affaldsprodukter. Dyrkningsvejledningerne er fra SEGES klar til publicering, men afventer resultater af AU's afprøvning af forskellige kemiske metoder til at fastlægge fosfortilgængeligheden i affaldsprodukterne, hvilket
vil ske først i 2018.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
I 2017 har SEGES udarbejdet 3 dyrkningsvejledninger. En om anvendelse af affald generelt, en om anvendelse af spildevandsslam og en om anvendelse af kompost. Den endelige færdiggørelse af dyrkningsvejledningerne afventer resultater om fosforanalyser fra Aarhus Universitet.
Desuden er der udarbejdet en planteavlsorientering om tilgængeligheden af fosfor i spildevandsslam baseret på et nyligt afsluttet phd studie.
Resultater af markforsøg med affaldsprodukter er formidlet videre på seminarer og møder med planteavlskonsulenter.

Note 71. Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
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 eksisterede dyrknings-, fodrings- og
managementprocesser.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Forbedring af dyrkningsprocesserne for græs, græsmarksbælgplanter og majs. I 1.1 er der
gennemført markforsøg med forskellig fordeling af kvælstof igennem vækstperioden for at undersøge hvilken kvælstofstrategi, der giver den højeste bælgplanteandel og kvalitet samt udnyttelse af kvælstof i to typer af kløvergræsblandinger. På grundlag af forsøgsresultaterne er udviklet en model til optimal gødskning
med kvælstof i kløvergræs på grundlag af bælgplanteandel. I forsøgene er afprøvet fototeknik til bestemmelse af bælgplanteandel i kløvergræsmarker. I 1.2 er der gennemført markforsøg med tilførsel af svovl og
med sengødskning med kvælstof for at fastlægge betydningen for udbytte og proteinindhold. I 1.3 er gennemført markforsøg med såteknik til såning af kløvergræs for at finde den bedste såteknik til etablering af
kløver og græs. I 1.4 er slætprognoserne i kløvergræs udviklet og justeret for strandsvingelblandinger på
161

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
grundlag af nye forsøgsresultater. I 1.5 er gennemført markforsøg med reduceret jordbearbejdning til majs
ved stribtillage med og uden grønrug som mellemafgrøde. Ved hjælp af N-min analyser er det undersøgt,
hvilken betydning rugen har for at minimere risikoen for udvaskning af kvælstof om foråret. I 1.6 til 1.8 er
der gennemført markforsøg med dyrkningssystemer, som kan sikre en god udnyttelse af kvælstof, minimere behovet for fosfor i startgødning og sikre en god etablering af efterafgrøde i majs. Der er målt udbytte, og kvaliteten er analyseret. I 1.9 er de klimabaserede modeller for udviklingen i tørstofprocenten i
tiden op til høst, som anvendes i høstprognoserne for majshelsæd, kolbemajs og kernemajs og i værktøjet
til sortsvalg i majs justeret på grundlag af nye forsøgsdata. Beslutningsværktøjerne stilles til rådighed på
internettet. I 1.10 er beslutningsstøtteværktøjet for svampebekæmpelse i majs testet i markforsøg, og der
er foretaget justeringer i modellen. Beslutningsværktøjet er på internettet.
Arbejdspakke 2: Forbedret udnyttelse af græs og majsensilage. I 2.1. er der udtaget prøver af majsensilage
med forskelligt prøveudtagningsudstyr for at undersøge, hvilken betydning prøveudtagningsmetoden har
for bestemmelse af tørstof og foderværdi i majsensilage. I 2.2. er der gennemført forsøg med tilsætning af
natriumbenzoat og natriumklorid (salt) til majsensilage for at undersøge effekten på fermenteringsprofil og
aerob stabilitet. Tilsætningen skete dels via overfladebehandling (natriumbenzoat og salt) og dels via finsnitter (natriumbenzoat) til den øverste halve meter af majsensilagen. Der blev udtaget prøver til analyse
henholdsvis tre og fem måneder efter ensilering. Der er desuden gennemført tilsætning af forskellige koncentrationer af natriumbenzoat til majsensilage for at undersøge, hvilken dosering der er nødvendig for at
opnå en effekt på aerob stabilitet.
I 2.3 er to forskellige nye typer af særligt tynde ensileringsfolier med meget lav iltgennemtrængelighed testet i forhold til traditionelle kombinationer af ensileringsfolier (2 x dækfolie og/eller dækfolie i kombination
med underlagsfolie). De to nye typer blev testet i henholdsvis majs- og græsensilage for deres effekt på
ensilagens fermentering, mikrobiologiske sammensætning og aerobe stabilitet. Der blev udtaget prøver syv
måneder efter ensilering. Desuden er foliernes fysiske egenskaber og iltgennemtrængelighed analyseret. I
2.4 er effekten af en ny metode til at opnå mere struktur og bedre kerneknusning i majsensilage testet ved
overkrydsningsforsøg i 11 malkekvægbesætninger. Der er udtaget prøver af majsensilage, fuldfoder og fæces for bl.a. at teste kerneknusningsgrad, fuldfoderets blandingsgrad, stivelsesfordøjelighed og konsistens
af fæces. Der er desuden opsamlet data om mælkeydelse fra både ydelseskontrol og mejerileverancer for
at teste respons på mælkeydelse. I AP 2.5 har der ikke været aktiviteter i 2017, idet aktiviteten har måttet
udskydes til 2018 (der er søgt projektforlængelse).
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Projektet har leveret nye managementstrategier på grundlag af ny viden, som er formidlet i 20 artikler og 16
indlæg ved møder med landmænd og rådgivere. I kløvergræs har projektet givet et nyt og dokumenteret
grundlag for at finde den rette strategi for fordeling af kvælstof gennem vækstperioden, gødskning med kalium og svovl og etablering af græs og kløver. De klimabaserede web-værktøjer til høst af kløvergræs og
majs og sortsvalg i majs er videreudviklet. Det klimabaserede værktøj til svampebekæmpelse i majs er testet og justeret. Projektet har leveret ny viden omkring dyrkningssystemer i majs, så der kan opnås høje og
stabile udbytter med et begrænset forbrug af hjælpestoffer. I majsensilage har projektet leveret ny viden
om effekten af natriumbenzoat og natriumklorid på fermenteringsprofil og aerob stabilitet af majsensilage.
Projektet har endvidere leveret nye anvisninger for valg af ensileringsfolier på basis af forsøg i henholdsvis
majs- og græsensilage. På basis af forsøgsresultater i malkekvægbesætninger er der endvidere opstillet
nye anvisninger for kerneknusning og snitning af majshelsæd.
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Note 72. Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med dette projekt er, ved hjælp af formidling, at gøre kvægbrugerne dygtigere indenfor blandt andet smittebeskyttelse, fodring, brug af DMS Dyreregistrering værktøjer, ledelse, mælkekvalitet, kalvepasning og byggeri, så kvægbrugerne forbedrer deres produktionsresultater og derved økonomien på bedrifterne.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Formidling via digitale og sociale medier
I denne arbejdspakke er der formidlet viden via Facebook, LandbrugsInfo, landmand.dk og SEGES.dk.
Vi har på nuværende tidspunkt leveret artikler indenfor emnerne klovsundhed, kodødelighed, avl, staldindretning, mælkekvalitet, miljø, fodring, arbejdssikkerhed, ledelse samt sundhed hos kalve og køer. En del af
artiklerne leveres i kampagneforløb, hvor formidlingen samles om et bestemt emne med henblik på at opnå
større gennemslagskraft.
Vi har gennemført to professionelle fotoproduktioner. Billederne skal bruges til at fange læserens opmærksomhed og dermed sikre, at budskabet i de kommunikerede artikler kommer ud, da tidligere undersøgelser
har vist at artikler med billeder er mere attraktive. Billederne fra fotoproduktionen er også benyttet i de øvrige arbejdspakker.
Vi har produceret film både med et internt filmhold og med et eksternt professionelt filmhold. Filmene er
korte og let tilgængelige via internettet. Det er med andre ord let tilgængelig læring, som medarbejderne
kan tilgå hjemmefra, i kaffepausen eller som kan bruges på personalemøder og i erfa-grupper.
Vi har arbejdet med podcast omkring ledelse. Podcasts kan nemt tilgås, f.eks. mens man malker eller udfører andre rutineopgaver på bedriften.
Vi har lavet opslag på Facebook indenfor emnerne klovsundhed, kodødelighed, avl, staldindretning, mælkekvalitet, miljø, fodring, arbejdssikkerhed, ledelse samt sundhed hos køer og kalve. Facebook opslag gør
det muligt hurtigt at forsyne kvægbrugerne med værdifuld viden samt giver mulighed for god vidensformidling via spørgsmål og debat.
Arbejdspakke 2: Kompetenceudvikling via e-læring
I denne arbejdspakke er der udarbejdet e-læringsmoduler, hvor kvægbrugeren og deres medarbejdere på
bedriften kan videreuddanne sig indenfor de udvalgte emner.
E-læring er en fleksibel undervisningsmetode, som både kan fungere som undervisningsforløb i grupper på
bedriften eller for den enkelte uafhængigt af tid og sted (på smartphone, tablet, pc mv.).
Der er udarbejdet e-læringsmoduler om Lean, Managementprogrammet DMS og FMS (foder-mark system)
i 2017.
I E-læringsmodulerne indgår der forskellige elementer som film, grafik og test. I 2018 arbejder vi på at få
udvalgte moduler versioneret til engelsk.
Arbejdspakke 3: Formidling via Kvægkongres og DMS Dyreregistrering
I denne arbejdspakke er der arbejdet med at sprede viden via kvægkongressen 2017 og via en infoboks i
værktøjet DMS dyreregistrering.
Vi har i forbindelse med kvægkongressen i februar sendt live fra beretningen og to indlæg. Desuden har vi
optaget video fra indlæg og optaget screencast (optagelse af lyd og PowerPoint show). Disse er publiceret
under og lige efter kongressen og er genformidlet i forbindelse med kampagneforløb i arbejdspakke 1.
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Der er formidlet artikler med aktuelt indhold i forhold til kampagneforløb i arbejdspakke 1 og sæsonbetonede emner via infoboksen i DMS og efterfølgende fuldt op på, hvor mange der klikker på dem for at afklare om formidling via DMS er givtig.
Arbejdspakke 4: Viden ud til landmanden (før arbejdspakke 5)
I denne arbejdspakke har vi fået viden direkte ud til kvægbrugerne ved at møde dem på kongresser, forsamlinger, via workshops og erfa-møder.
På kvægkongressen havde vi flere stande bemandet med eksperter indenfor både styringsværktøjer og
ledelse, der stod til rådighed for spørgsmål og dialog. Derudover afholdte vi på kvægkongressen fire workshops, hvor der blev leveret viden til en mindre gruppe af kvægbrugere, hvilket gav god dynamik og spørgelyst.
Udover ovenstående aktiviteter på kvægkongressen har vi også formidlet viden på Landsskuet, Grovfoderekskursionen, åbent hus arrangement for mælkeproducenter, Klovforum, krydsningsmøder og til en forsamling af mælkeproducenter.
Vi har afholdt workshops om klove, demonstrationer af smittebeskyttelse og demonstrationer om ledelse.
Vi har afholdt opstartsmøder omkring erfa-møderne med fokus på at reducere dødeligheden på bedrifterne.
Vi er meget bevidste om at gøre disse både workshops, demonstrationer og erfa-møderne attraktive både
via spændende programmer både indholdsmæssigt og grafisk, men også på måden vi formidler tilbuddet
om at deltage i arrangementerne. Dette for at få så mange deltagere som muligt og på den måde sikre, at
viden kommer helt ud på staldgangen.
Arbejdspakke 5: Medieanalyse og evaluering af KvægNYT (før arbejdspakke 4)
I denne arbejdspakke har vi undersøgt kvægbrugerens behov og præferencer i evalueringen af, om de
modtager den fornødne og efterspurgte mængde viden, indenfor de rette områder og via de rette kanaler.
Medie- og effektmålingen var ideel til dette formål, idet vi kunne inddrage både kvalitative og kvantitative
data fra målgruppen. Således opnåede vi en metodetriangulering, hvor der både var dybde og baggrund i
de resultater vi modtog fra målingen – størst mulig mængde svar, for bedre at kunne repræsentere hele
målgruppens behov.
Arbejdspakke 5 følger projektplanen planmæssigt. Den kvalitative del af arbejdspakken er afsluttet (to fokusgruppeinterviews og 15 dybdeinterviews).
Første del af den kvantitative undersøgelse er gennemført (2.347 udsendte invitationer – 992 besvarelser,
gennemførselsprocent 42,3 %) og vi har således grundlaget for næste del af arbejdspakken som omhandler prioritering af de formidlingstiltag der kan ændres og den efterfølgende implementering af formidlingsmetoderne og -kanalerne.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Arbejdspakke 1: Formidling via digitale og sociale medier
• 100 artikler indenfor bl.a. emnerne sundhed, smittebeskyttelse, avl, økonomi, staldindretning, ledelse, fodring og mælkekvalitet.
• En del af artiklerne er leveret i kampagneforløb, hvor formidlingen samles om et bestemt emne med henblik på at opnå større gennemslagskraft. Vi har gennemført kampagner om klovsundhed, mælkekvalitet,
arbejdssikkerhed i høsten, genomisk test, smittebeskyttelse, ledelse og krydsning.
• 6 faktaark indenfor hhv. yversundhed, fodring og arbejdssikkerhed er udarbejdet
• 2 fotoproduktioner er gennemført (i alt 150 billeder)
• 1 podcast (Kend dine medarbejdere – sådan motiverer du dem bedst)
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• 5 eksternt producerede film (”optimal vedligehold af sandsenge”, ”flyt køerne rigtigt og nemt”, ”management ved foderbordet og køers ædeadfærd”, ”vejning af kvier” samt ”korrekt klovbeskæring”)
• 9 internt producerede film (”ledelse – de fem motivationsprofiler”, ”ledelse – se bedriften fra oven”, ”udtagning af ensilage med fuldfoderblander”, ”udtagning af ensilage med spidsgreb”, ”udtagning af fuldfoderprøver”, ”udtagning af råvareprøver”, ”udtagning af majsprøver til analyse under høst”, ”sådan bruger jeg genomisk test i min besætning” samt ”sådan begynder du at krydse i besætningen”)
•´86 Facebook opslag indenfor samme emner som behandlet i artiklerne
Arbejdspakke 2: Kompetenceudvikling via e-læring
• 3 e-læringsforløb produceret og publiceret (”få endnu mere ud af lister i DMS Dyreregistrering”, ”FMS foder – Marksystem” samt ”få endnu mere ud af Lean”)
• Facebook opslag og artikler om muligheden for kompetenceudvikling via e-lærings modulerne. Formidlingen om muligheden for at benytte e-læringsmodulerne intensiveres 2018
Arbejdspakke 3: Formidling via Kvægkongres og DMS Dyreregistrering
Kvægkongres 2017
• 3 livestreaminger udsendt direkte fra Kvægkongressen 2017
• 9 videooptagelser af indlæg fra Kvægkongressen 2017
• 10 Screencast (optagelse af lyd og PowerPoint show) fra Kvægkongressen 2017
• Formidlet via Facebook opslag lige efter kongressen og i løbet af året
• Statistik over antal visninger på Facebook og LandbrugsInfo
Formidling via infofelt i DMS
• 13 artikler formidlet via DMS
• Statistik over hvor mange der har klikket på artiklerne
Arbejdspakke 4: Viden ud til landmanden (før arbejdspakke 5)
• Vi har haft velbesøgte stande på Kvægkongres, Landsskuet og åbent hus for mælkeproducenter. Kvægbrugere har besøgt standen/aktiviteten og er kommet i dialog med de faglige eksperter på standen/aktiviteten. Formidlingen blev tilpasset den enkelte kvægbrugers behov, og denne fik mulighed for at stille yderligere spørgsmål for derefter at gå hjem og implementere den nye viden
• Informationsmateriale blev udleveret på standene, så kvægbrugerne kunne læse mere, når de kom hjem
samt videregive viden til medarbejdere på bedriften
• Vi har formidlet viden på Grovfoderekskursionen 2017, Klovforum, ved 4 krydsningsmøder og ved en forsamling af kvægbrugere
• Udvalgte aktiviteter for ovenstående arrangementer er evalueret
• Opstartsmøde om erfa-gruppemøderne med fokus på reduceret dødelighed hos køer og kalve er afholdt.
• 7 demonstrationer omkring smittebeskyttelse på bedriften er gennemført.
• 6 demonstrationer af Lean- og ledelsesværktøjer er gennemført.
Arbejdspakke 5: Medieanalyse og evaluering af KvægNYT (før arbejdspakke 4)
• Rapport vedr. den kvalitative medieanalyse
• Rapport vedr. den kvantitative medieanalyse i 2017
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Note 73. Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrgødning
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med projektet er at opnå en optimal driftsøkonomi og bundlinje hos landmanden samt en minimal
miljøpåvirkning ved udvikling af strategier for tilførsel af handels- og husdyrgødning i de mest almindelige
landbrugsafgrøder. En optimal planteproduktion og en minimal miljøpåvirkning kræver, at gødningen udbringes på den rigtige måde, i den rette mængde, på det rette tidspunkt, i den rette form mv.
Projektets aktiviteter:
Projektet er toårigt. Følgende aktiviteter er gennemført i 2017:
Arbejdspakke 1 - Forsøg og undersøgelser relateret til handelsgødning
Der er gennemført 78 landsforsøg med handelsgødning til kornafgrøder, raps og majs. I de fleste forsøg er
den optimale kvælstofmængde målt, 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, og 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. Derudover er alle forsøg med stigende mængder kvælstof suppleret med forsøgsled til fastsættelse af den optimale delingsstrategi for kvælstof.
I vinterhvede er der gennemført forsøg med den såkaldte CULTAN-metode, hvor flydende handelsgødning
udbringes i voksende afgrøder med en punktnedfælder.
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.
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.
Arbejdspakke 2 - Forsøg og undersøgelser relateret til husdyrgødning
Der er gennemført tre forsøg med tilførsel af afgasset gylle fra to forskellige biogasfællesanlæg. Der er
gennemført tre forsøg med tre forskellige behandlingsformer for gylle (to tilsætningsmidler og en behandling med aktivator). I samarbejde med Aarhus Universitet er der gennemført målinger af ammoniakfordampning fra udbragt kvæggylle og væskefraktion. Også i samarbejde med Aarhus Universitet er der påbegyndt en afklaring af årsagerne til skader efter udbringning af gylle.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Nuværende strategier og vejledninger for anvendelse af handelsgødning, husdyrgødning og efterafgrøder
er blevet ajourført. Resultaterne er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene, 2017.
Der er udarbejdet en rapport over ammoniakfordampningen fra udbragt kvæggylle og væskefraktion. Der
er udarbejdet en statusrapport om de gennemførte undersøgelser af årsagerne til skader efter udbringning
af gylle.
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Note 74. Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Projektets formål er at optimere landmandens driftsledelse med afsæt i ny og værdiskabende viden fremkommet ved brug af Business Intelligence, der sikrer, at bedriftens store datamængder hurtigt og effektivt
kan omsættes til handling på bedriften.
Projektets aktiviteter:
Det er et toårigt projekt, der medfinansieres af Landdistriktsprogrammet, Erhvervsudviklingsordningen, som
udgør halvdelen af projektets finansiering. Vi modtog beklageligvis først en tilsagnsskrivelse fra Landbrugsstyrelsen medio maj 2017, hvilket betød, at projektet blev forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Projektet var desværre også udsat for ressourcemæssige udfordringer i løbet af projektperioden. For at sikre,
at aktiviteterne kan gennemføres i det omfang, der er lagt op til i det samlede toårige projekt, er der indsendt en anmodning til Promilleafgiftsfonden om at måtte forlænge nogle af aktiviteterne til 2018.
AP 1 Kortlægning af landbrugsbedriftens data- og styringsbehov.
1.1 Kortlægning af landmandens styringsbehov.
For at sikre, at de store mængder af data, der løbende genereres på den enkelte bedrift, anvendes optimalt
i forhold til driftsledelse og økonomistyring, var der behov for at afdække dette område nærmere blandt
landmænd og deres rådgivere. Der blev derfor etableret et samarbejde med 20 landmænd og 15 lokale
rådgivere, der dannede udgangspunktet for en kortlægning af forskellige typer af ledelsesprofiler og kompleksitetsgrader på de deltagende landbrugsbedrifter. Det blev endvidere afdækket, hvilke informationer
f.eks. produktionstal, økonomital og en eventuel sammenstilling af disse, der optimerer driftsledelsen og
økonomistyringen på den enkelte bedrift. De 20 deltagende landmænd har deltaget i workshops eller er
blevet interviewet for at afdække deres behov, ønsker og udfordringer. De 15 deltagende rådgivere har arbejdet med at definere behovet set fra deres side. Deres input er præsenteret og diskuteret på en workshop.
1.2 Kortlægning af landmandens behov for og forventninger til præsentation af data.
Det er vigtigt, at data og informationer præsenteres for landmændene, så de både er lette at tilgå og lette at
anvende i den konkrete situation. Der kan f.eks. være forskellige behov alt afhængig af, om data skal give
et overblik eller om de skal anvendes som et styringsredskab. Endvidere kan de forskellige medarbejderniveauer i en landbrugsvirksomhed have forskellige behov.
Ved de gennemførte interview i aktivitet 1.1 blev det også afdækket, hvilke forventninger, behov og ønsker
landmanden har i forhold til præsentationen af data på bedriftsniveau, herunder om data hovedsageligt skal
give et overblik, eller om data også skal anvendes til styring. Det er endvidere kortlagt, hvilke præsentationsformer og indhold, der er behov for afhængig af de forskellige medarbejderniveauer/brugerniveauer.
De sidste kortlægninger i aktiviteterne 1.1 og 1.2 afsluttes i 2018, og det afsluttende skriftlige materiale færdiggøres. Der er indtil nu offentliggjort følgende dokumenter:
• ”AP1 Indledende behovsafdækning - gennemført af Invokers”.
• ”AP1 SEGES feltarbejde - behovsafdækning hos udvalgte landmænd: Resultater og opsamling”.
• ”AP1 Oversigt, der beskriver optimale styringsformer”
• ”AP 1 Landmænds behov og forventninger til sammenstilling af data”.
AP 2 Kortlægning af bedriftens data og udvikling af Business Intelligence metode.
2.1 Kortlægning af eksisterende data på bedriften.
På baggrund af behovsafdækningen i AP 1 er det kortlagt, hvilke af bedriftens eksisterende data, der anvendes i relation til styringsbehovet indenfor driftsledelse og økonomistyring. Endvidere er det beskrevet,
hvilke data der forventes at kunne anvendes i en optimering af bedriften, men som ikke anvendes af landmanden i dag. Et eksempel på dette er nøgletallet ”Fremstillingspris”, som i dag typisk beregnes én gang
årligt, men som behovsafdækningen viste, at landmændene gerne vil præsenteres for hver måned.
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2.2 Kortlægning af nye data på bedriften og udvikling af Business Intelligence metode.
Med udgangspunkt i de udfordringer, der blev identificeret i AP 1 er det klarlagt, hvilke data landmanden
mangler i relation til optimering af driftsledelse og økonomistyring. Endvidere er det analyseret, hvordan
disse data eventuelt vil kunne frembringes. Der er udviklet en metode, der via eksisterende og nye data
samt nye datakombinationer – ved brug af Business Intelligence – kan fremskaffe ny og værdiskabende
viden for landmanden, der kan anvendes i driftsledelsen og økonomistyringen. Det er afdækket, at der er
behov for supplerende information og ny viden hos landmænd og rådgivere, således at de kan optimere
anvendelsen af nye sammenstillinger af data f.eks. Fremstillingsprisen.
Aktiviteterne 2.1 og 2.2 afsluttes i 2018, og der udarbejdes og offentliggøres skriftligt materiale. De afprøvninger, der skal gennemføres hos landmændene i 2018 f.eks i arbejdspakke 4 vil eventuelt kunne bidrage
med yderligere input til denne arbejdspakke. Der gennemføres endvidere formidlingsaktiviteter i henhold til
den oprindelige plan.
AP 3 Videreudvikling af prototype af digitale handlingsplaner – der omsætter data til initiativ og handlinger
3.1 Videreudvikling af prototype af digitale handlingsplaners præsentationsform og et notifikationssystem
Nogle landmænd anvender skriftligt formulerede handlingsplaner, der tager udgangspunkt i budgetterede
målsætninger. Handlingsplanerne indeholder konkrete aktiviteter, fordeling af opgaver og ansvarsområder
samt deadlines.
Der eksisterede oprindeligt en enkel model af en digital handlingsplan. Den er videreudviklet, således at
der nu eksisterer en første udgave af en prototype, der er integreret med et dashboard. Landmanden kan
få vist status på sine tiltag i handlingsplanerne direkte i dashboard.
Der er i 2017 påbegyndt en afprøvning blandt de 20 deltagende landmænd og deres rådgivere af den første udgave af prototypen af digitale handlingsplaner. Denne afprøvning vil blive fortsat i 2018. På baggrund
af de foreløbige tilbagemeldinger fremgår det, at der vil være et behov for at justere på den nuværende foreløbige prototype af de digitale handlingsplaner, hvilket betyder, at der vil være behov for at følge op med
en afprøvning i mindre skala.
3.2 Udvikling af et system, der kobler faglig viden til de digitale handlingsplaner
Aktiviteterne gennemføres i 2018.
AP4 Digital formidling og præsentation af data
4.1 Kortlægning, udvikling og afprøvning af præsentationsformer.
Der er i 2017 kortlagt forskellige formidlingsmæssige fremstillinger. Behovsafdækningen viste, at landmændene gerne vil kunne få notifikationer på deres telefon, og herfra kunne ”klikke” sig videre til yderligere uddybninger. Rådgiverne så i højere grad et PC-baseret værktøj. Der afprøves en prototype i 2018, hvor et
dashboard kan tilgås. Denne løsning gør det muligt for landmænd og rådgivere, at få præsenteret data på
såvel telefon som PC. På baggrund af behovsafdækningen er udvalgt 20 forskellige præsentationer af nøgletal og data i fleksible templates, der er baseret på bedriftens og landmandens behov. Dashboardet er
præsenteret for rådgiverne i 2017 og afprøves hos landmændene i 2018.
4.2 Udvikling af mobil løsning til formidling af data og viden.
Aktiviteterne gennemføres i 2018.
4.3 Opfølgning på afprøvning af Business Intelligence, dashboard og digitale handlingsplaner
Aktiviteterne gennemføres i 2018.
4.4 Demonstration og formidling af Business Intelligence, dashboard og digitale handlingsplaner
De udviklede og afprøvede metoder og de individuelt tilpassede digitale handlingsplaner skal demonstreres
for grupper af landmænd og deres rådgivere via workshops, e-learning, webinarer samt præsentationer på
faglige møder, hvor landmænd og deres rådgivere deltager. Der vil endvidere bl.a. blive udarbejdet artikler
til landbrugsfaglige medier samt opslag på de sociale medier.
Det var planlagt, at denne aktivitet skulle være påbegyndt i 2017, såfremt der var tilstrækkelige data og informationer til rådighed. På grund af projektets sene bevilling fra Landbrugsstyrelsen har det desværre ikke
været muligt at igangsætte aktiviteterne i 2017. Derfor vil alle de planlagte formidlingsaktiviteter blive gennemført i 2018.
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Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Gennemførelse af produkttest
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
• En oversigt over, hvilken form for styring, der optimerer driftsledelsen samt eventuelle udfordringer og behov i den forbindelse: ” AP1 Oversigt, der beskriver optimale styringsformer”
• En oversigt over landmandens forventninger til sammenstilling og præsentation af bedriftens data. ”AP 1
Landmænds behov og forventninger til sammenstilling af data”.
• En oversigt over bedriftens eksisterende data baseret på bedriftens styringsbehov indenfor driftsledelse
og økonomistyring – samt bedriftens nuværende anvendelse heraf. Leveres primo 2018.
• En oversigt over de data som landmanden mangler for at optimere driftsledelsen samt en vurdering af,
hvordan disse data vil kunne frembringes. Leveres primo 2018.
• En metode, der på baggrund af Business Intelligence giver landmanden overblik over primære data, der
kan medvirke til optimering af driftsledelse og økonomistyring. Leveres primo 2018.
• Oversigt over eventuel supplerende information og viden, som landmanden har behov for i forbindelse
med anvendelsen af nye data i driftsledelsen. Leveres primo 2018.
• En prototype med kobling mellem Digitale Handlingsplaner og dashboard: ”Digitale handlingsplaner på
landmandens dashboard”
• Templates (sammenstilling af data) til brug for præsentationer af data som et dashboard: ”Templates på
landmandens dashboard” og ”Beskrivelse af digitale præsentationsformer”
• En køreplan for etablering af flow af realtidsdata fra landmandens bedrift til dashboard. Leveres primo
2018
• Notat, der beskriver forudsætningerne for fremskaffelse og anvendelse af realtidsdata ”AP4 Indlæsning af
data til dashboard”, samt beskrivelser af de enkelte ”kort” på dashboard.
• Formidling af projektets delresultater via faglige oplæg på møder med landmænd og deres rådgivere samt
artikler i landbrugsfaglige medier. På grund af projektets sene bevilling fra Landbrugsstyrelsen har det desværre ikke været muligt at igangsætte aktiviteterne i 2017. Derfor vil alle de planlagte formidlingsaktiviteter
blive gennemført i 2018.

Note 75. Optimering af planteværnsindsatsen
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at sikre danske landmænd viden om optimale bekæmpelsesstrategier mod aktuelle ukrudtsproblemer og skadevoldere i landbrugsafgrøder samt at yde varsling for skadevoldere, så økonomien ved anvendelse af plantebeskyttelse bliver optimal.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 - plantebeskyttelse i landbrugsafgrøder:
Der er udført landsforsøg inden for følgende områder:
I efteråret 2017 er anlagt 16 forsøg med bekæmpelse af ukrudt ved tidlig såning af vinterhvede, bekæm169
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pelse af væselhale, bekæmpelse af resistente populationer af italiensk rajgræs og sprøjteteknik. Disse forsøg afsluttes i 2018.
Der er gennemført 6 forsøg til at belyse betydningen af tidspunkter for indsats mod svampesygdommen
Septoria i vinterhvede.
I vinterhvede er der gennemført 3 forsøg med vækstregulering i storparceller, så forholdene for at der opstår lejesæd svarer til praksis.
I hestebønner er der gennemført en forsøgsserie, der i 4 forsøg belyser den optimale strategi for ukrudtsbekæmpelse. Endvidere er der i hestebønner udført 6 forsøg med bekæmpelse af skadevoldere.
I vinterraps er i efteråret 2017 igangsat 5 forsøg med betydning og bekæmpelse af rapsrodsot. Forsøgene
afsluttes i 2018.
I majs er gennemført 3 forsøg for at belyse strategi for bekæmpelse af grøn skærmaks og hanespore samt
5 forsøg med svampebekæmpelse i majs.
Generelt er forsøgene kørt efter planen. Alle forsøg, som er afsluttet i 2017, er afrapporteret i Oversigt over
Landsforsøgene 2017 og vil efterfølgende blive fremlagt ved plantekongressen og ved seminarer om planteværn.
Aarhus Universitetet, AGRO har gennemført 2 forsøg med tilsætning af flydende kvælstof til forskellige herbicider ved bekæmpelse af fire forskellige græsukrudtsarter. Derudover er følsomheden hos seks indsamlede populationer af agertidsel undersøgt for forskelle i følsomhed overfor herbicider. AU er i gang med at
afrapportere de udførte forsøg.
Arbejdspakke 2 -Monitering og varsling:
Der er gennemført ugentlig monitering og varsling for skadevoldere i korn, majs og raps i løbet af vækstsæsonen 2017. I afgrøderne er registreret angrebsniveau af skadevolderne, og der er formidlet viden om skadetærskler og givet anvisninger om bekæmpelse, når der er opstået behov.
For en del af skadevolderne er formidlingen er sket i Nyt Registreringsnet, som i 2016 blev udviklet for IPMmidler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det viste sig dog, at mulighederne for at præsentere data endnu
ikke var blevet så funktionelle, at vi kunne præsentere alle skadevolderne i korn i det nye system, hvorfor
den del af monitering og varsling er sket i det gamle system. Efter sæsonen er alle data præsenteret på
LandbrugsInfo og i Oversigt over Landsforsøgene 2017.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Leverancer i 2017 er forsøg og afrapportering af disse. Det omfatter forsøg med bekæmpelse af græsser,
sprøjteteknik, Septoria i vinterhvede, vækstregulering i storparceller samt bekæmpelse af ukrudt, svampe
og skadedyr i hestebønner. I vinterraps forsøg med tidspunkt for svampebekæmpelse og i majs forsøg
med bekæmpelse af grøn skærmaks og hanespore samt svampebekæmpelse. Leverancerne fra AU er forsøg med additiver og undersøgelse af forskelle i følsomhed hos populationer af tidsler overfor herbicider.
Dyrkningsvejledninger tilpasses og der gives ugentlig varsling for skadevoldere i vækstsæsonen.
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Note 76. Sundere jord – nu og om 20 år
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at øge og stabilisere landmændenes økonomiske udbytte fra marken. Det skal ske ved at fokusere på udvikling af nye og forbedring af eksisterende kulturtekniske metoder, herunder at undersøge og
forbedre viden om og forståelsen af de anvendte dyrkningsmetoders effekt på en række jord- og jordbundsrelaterede forhold.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter i arbejdspakkerne har været følgende:
AP1 - Forsøg med jordpakning og jordbearbejdning.
-Tre fastliggende forsøg med jordpakning er besluttet videreført. I de tre forsøg er de langvarige effekter af
skadelig jordpakning på udbytter, afgrødevækst gennem sæsonen samt jordens vandindhold, penetreringsmodstand samt poreegenskaber i relation til luftskifte og afdræning er vurderet ift. udbyttet. Det er besluttet
at forsøgene fortsætter, da de langvarige effekter af jordpakning ikke er særligt belyste og forsøgene giver
en unik mulighed for at vurdere, hvordan pakningsskaderne har betydning for væksten og udbytterne i år
med forskellige vejrforhold.
-To fastliggende forsøg med jordbearbejdning er videreført, og effekterne af pløjning, reduceret jordbearbejdning og af direkte såning på udbytter og ukrudt er vurderet. Endvidere er der påbegyndt undersøgelser
af jordbearbejdningens effekter på diversitet, tæthed og funktionalitet af arbuskulære mykorrhiza-svampe,
og ligeledes effekter på regnorme og på den totale biologiske aktivitet og diversitet.
AP2 – Boost din jord
-Et udvalg af metoder og værktøjer til vurdering af jordens frugtbarhed er blevet afprøvet og vurderet. Arbejdet med udvikling af vejledningsmateriale for hver metode, samt en samlet generel vejledning, er påbegyndt. Metoder og undersøgelser, der har indgået i metodeafprøvningen er infiltrationstest, aggregatstabilitet, VESS (Visual Evaluation of Soil Structure) og SubVESS (Visual Evaluation of SubSoil Structure), optælling af regnorme, DNA-analyser af jordens biologi, jordspyd og hollænderbord.
-Der er udviklet på en metode og vejledning til vurdering af jordstruktur på bedrifts- og på markniveau.
-Der er arbejdet med muligheder for at anvende NIR-teknologi som mulighed fremfor traditionelle jordprøve
analyser af tekstur, pH og nærringsstofindhold.
-Der er gennemført et omfattende studie og opsamling af viden om kalknings effekt på jordstruktur og jordens fysiske egenskaber.
-Der er påbegyndt arbejde med udfærdigelse af en samlet vejledning i, hvordan jordens frugtbarhed kan
forbedres på afgørende parametre.
-Der er gennemført opsamling af forsøg med effekter på humus i landbrugsjorden, og online-værktøjet til
vejledning i forbedring af jordens kulstofindhold (PlantePro-Kulstofberegner) er blevet opdateret.
AP3 – Demobrug med dyrkningssystemer
-Elementer i rapporten ’Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning’ er revideret og opdateret på baggrund
af nye erfaringer fra praksis.
-Der er indgået aftale med fire landbrug med forskellige jordbearbejdningssystemer (pløjet; pløjefri/harvet;
minimal jordbearbejdning/strib-till og Conservation Agriculture). Der er foretaget interviews og indsamlet
data og nøgletal. Der er vurderet på vækstsæsonen 2017, foretaget vækstanalyser og foretaget undersøgelser af jordstruktur på bedrifterne. Ovenstående metoder fra AP2 er anvendt, og er blevet afprøvet og
vurderet i praksis. Det er påbegyndt at sammenstille resultater fra bedrifterne til vurdering af, hvorvidt jordbearbejdningen har afgørende indflydelse på resultaterne.
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AP4 – FarmTest
Der er gennemført FarmTest på tre ejendomme og på marker med forskellig historik mht. jordbearbejdning.Brændstofforbrug, maskinkapacitet og økonomi er blevet belyst ved forskellige harvedybder og dæktryk.
AP5 – produktionsøkonomi
-Der er indsamlet data og påbegyndt økonomiske vurderinger af bedrifterne som led i AP3.
-Der er foretaget økonomiske analyser som led i FarmTesten i AP4
-Maskinøkonomiske analyser er foretaget efter principielle systemer med pløjning, reduceret jordbearbejdning samt direkte såning. De relevante emner i rapporten ’Inspiration og vejledning i pløjefri dyrkning’ er
revideret og opdateret.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
• Tre forsøg med jordpakning er afrapporteret og to forsøg med jordbearbejdning er afrapporteret og analyser af arbuskulære mykorrhiza-svampe i forsøgene er påbegyndt
• Vejledningerne til ’vurdering af jordens frugtbarhed’ og til ’forbedring af jordens frugtbarhed’ er findes som
foreløbige versioner, enkeltelementer er afrapporterede, en artikel om anvendelse af eDNA-analyser til vurdering af jordens biologi, er under udarbejdelse, og beslutningsstøttesystemet ’PlantePro-Kulstofberegner’
er revideret og opdateret
• Der er indgået aftale med og foretaget indledende analyser af fire demobedrifter med forskellige systemer
for jordbearbejdning
• Rapporten ’Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning’ er revideret og opdateret og der er gennemført og
afrapporteret en FarmTest om brændstofforbrug og maskinkapacitet afhængig af harvedybde og dæktryk

Note 77. Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Det overordnede formål er at forbedre produktionsøkonomien i planteproduktionen ved at sikre landmanden topudbytter i korn og sædskifteafgrøder, der sås forår og efterår.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Dyrkning af vårsæd og hestebønner
Der er i løbet af 2017 gennemført:
4 forsøg med 4 udsædsmængder og 5 såtidspunkter i havre
4 forsøg med to nedvisningsstrategier og to høsttidspunkter i hestebønner
3 forsøg med sådybder og udsædsmængder i hestebønner ved pløjefri dyrkning
Derudover er der gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at sammenligne spredebilledet ved
halmsnitning ved mejetærskere med brede skæreborde (40 fod eller mere)
Arbejdspakke 2. Dyrkning af vintersæd
Der blev i efteråret 2018 anlagt:
4 forsøg med såtider og udsædsmængder i linje- og hybridsorter af vinterbyg
5 forsøg med etablering af vårhvede om efteråret
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4 forsøg med såtid, udsædsmængde og vækstregulering i vinterrug
3 forsøg med udsædsmængder i vinterhestebønner
4 forsøg med etableringsmetoder i vinterraps
5 forsøg med at styre vinterrapsens efterårsudvikling via udsædsmængde, kvælstofmængde ved såning og
vækstregulering
Arbejdspakke 3. Vurdering af de økonomiske effekter
Der er gennemført beregninger af de økonomiske effekter af såtidspunkter og udsædsmængder i havre,
sådybder og udsædsmængder i hestebønner ved pløjefri dyrkning.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er i Oversigt over Landsforsøgene 2017 afrapporteret:
4 forsøg med såtider og udsædsmængder i havre
4 forsøg med nedvisning og høst af hestebønner.
3 forsøg med sådybde og udsædsmængder i hestebønner dyrket i et pløjefrit system.
Derudover præsenteres resultaterne af forsøgene i indlæg ved Plantekongres 2018.
Der er udarbejdet en rapport, som sammenligner dyrkningsanbefalingerne i hestebønner i nabolandene.
Der er udarbejdet en vejledning i test af spredebilledet for halm og avner ved mejetærskere med skærebordsbredder på 40fod eller derover.

Note 78. Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at sikre en større selvforsyning med protein på den enkelte bedrift og et højere udbytte i kornafgrøderne via et forbedret sædskifte. Den enkelte landmand vil få en bedre økonomi og importen af protein fra oversøiske lande vil falde, hvilket vil reducere det samlede klimaaftryk fra den danske landbrugsproduktion.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1, Dyrkning af vår- og bælgsæd (gennemført i 2016)
Der blev planlagt, gennemført og afrapporteret:
5 markforsøg med betydningen af udsædsmængder og såtidspunkter i vårbyg.
4 markforsøg for at belyse betydningen af N-gødskningsstrategien på kvaliteten af vårbyg til malt.
3 markforsøg for at belyse betydningen af sådybde og udsædsmængder i hestebønner ved pløjefri dyrkning.
Der er gennemført et FarmTest med betydningen af forrensning af korn i forhold til tørringsomkostningerne.
Arbejdspakke 2, Dyrkning af vintersæd og vinterraps (gennemført i 2017)
Der blev planlagt, gennemført og afrapporteret:
5 markforsøg med betydningen af kvælstofgødskning og svampebekæmpelse i vinterhvede.
6 markforsøg med etablering af vårhvede i løbet af vinter og forår.
5 markforsøg med mulighederne for at kontrollere Septoria angrebene via et intelligent sortsvalg.
5 markforsøg med udsædsmængder af vinterhestebønner.
5 markforsøg med mulighederne for at styre udviklingen af vinterraps via vækstregulering og kvælstofstrategi.
3 markforsøg med strategi for tidlig såning af vinterhvede.
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3 markforsøg med strategi for tidlig såning af vinterrug.
7 markforsøg med bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps.
9 markforsøg med mulighederne for at regulere angreb af goldfodsyge og havrerødsot i tidlig sået vinterhvede.
3 markforsøg for at belyse betydningen af sprøjteteknikken ved ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vinterhvede.
6 markforsøg med ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd.
Arbejdspakke 3. Vurdering af de økonomiske konsekvenser.
Der er gennemført beregning af betydningen af de opnåede resultater i markforsøgene. Der er særligt fokuseret på betydningen af udsat såtidspunkt i vårbyg og betydningen af udsædsmængden i hestebønner. I
vurderingerne er der inddraget en stokastisk model til at belyse betydningen af variationen i de opnåede
resultater.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Resultater om forskellige dyrkningsfaktorers betydning ved dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Uddybning leverancer
I Oversigt over Landsforsøgene 2016 blev afrapporteret 4 forsøgsserier i hhv. vårbyg, hestebønner og vinterhvede. I 2016 blev der publiceret en FarmTest om betydningen af forrensning af korn.
I Oversigt over Landsforsøgene 2017 blev afrapporteret forsøg med: Etablering af vårhvede i efteråret; intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede; sortsvalg, udsædsmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport; udsædsmængder i vinterhestebønner; etableringsmetoder i vinterraps; kvælstof
og vækstreguleringsstrategi i vinterraps; strategi for tidlig såning i vinterhvede; strategi for tidlig såning i vinterrug; bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps; goldfodsyge og havrerødsot i tidligt sået vinterhvede;
sprøjteteknik mod græsukrudt i vinterhvede samt ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vinterhvede.
Derudover er der udarbejdet artikler om den økonomiske effekt af de opnåede resultater.

Note 79. Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med projektet var at udvikle værktøjer og rådgivningskoncepter, der giver landmanden som virksomhedsleder et bedre fundament til at træffe beslutninger omkring den strategiske, ledelsesmæssige og
forretningsmæssige udvikling af bedriften samt den praksisnære drift og arbejdsmiljø.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Fra nøgletal til strategiimplementering
Der er ved et samarbejde med to rådgivningsvirksomheder gennemført forsøg ved tilsammen 10 landmand, hvor projektets nyudviklede strategiske værktøjer / anbefalinger er blevet anvendt og erfaringer høstet. Efterfølgende har rådgivningsvirksomhederne udarbejdet en evaluering af de anvendte værktøjer. Der
er endvidere gennemført interviews af de 10 landmænd og de deltagende rådgivere, og den opnåede viden
fra interviews og evalueringer er anvendt til justering af værktøjer og rådgivningsprocesser.
Strategikonceptet er afprøvet og formidlet ved afholdelse af workshops i fokusgrupper blandt landmænd.
Herunder deltog nogle af de landmænd, der var med i afprøvningerne i udviklingsfasen. Der er afholdt 11
fokusgruppe-workshops med landmands-erfagrupper.
Med udgangspunkt i videnindsamling omkring implementering af strategi samt erfaringerne fra de afholdte
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tests ved landmænd har projektgruppen givet en række indspil til udvikling af landmandens implementeringsindsats.
Der er i projektet udarbejdet en række artikler som skal klæde landmanden på til at få strategien ud at
virke. En del af artiklerne fokuserer på, hvordan landmanden sætter strategien i arbejde gennem sine medarbejdere. Andre artikler fokuserer på organiseringen på bedriften, samt hvordan landmanden tager rollen
som virksomhedsleder på sig.
Der er ligeledes udarbejdet materiale, der klæder rådgiveren på til at gennemføre en effektfuld rådgivning
omkring implementering af en strategi. Herudover er der udviklet diverse værktøjer og skabeloner til den
praktiske gennemførsel af strategien samt til rådgiverens opfølgningsindsats overfor landmanden.
Det er i projektet analyseret og vurderet, hvilke relevante ekstra moduler der bør udvikles. Der blev udvalgt
følgende 4 moduler:
• Omverdensanalyse med fokus på megatrends: Der er på baggrund af den seneste nye vide udarbejdet
en omverdensanalyse som input til strategianalysefasen. Denne viden er fastholdt på artikelform samt i
form af en række Power Points, som kan anvendes på individuelle strategimøder eller plenumstrategimøder.
• Interessentanalyse: Der er udviklet procesbeskrivelse og inspirationsmateriale til, hvordan rådgiveren kan
benytte sig af interessentanalysen, således at 3-5 af virksomhedens interessenter interviewes i analysefasen.
• Visionsafdækning via prioriteringsøvelsen: Projektet har udviklet et værktøj til visionsafdækning, der giver
landmanden og hans ægtefælle et fælles billede af virksomhedens udvikling de næste 5-7 år. Ejernes visionstanker kan afdækkes via en prioriteringsøvelse. Viden om, hvorfor og hvordan den gode visionsafdækning giver effekt i landmandens strategiformulering, er kommunikeret i en række artikler.
• Vækst og konkurrenceevne: Ny viden omkring fokus på vækst og forbedret konkurrenceevne er fastholdt i
en artikel samt et dialogværktøj. Med dette materiale kan landmanden udfordres til strategiske refleksioner
i starten af strategiforløbet.
Der er desuden udviklet en praksis der har fokus på den individuelle tilgang til strategirådgivning, hvor det
er altafgørende at vælge det rigtige procesforløb til landmanden. Praksis beskriver de områder, som er væsentlige at afdække i løbet af en strategiproces. Der er tæt synergi med de tre udviklede moduler omkring
strategiske nøgletal, landmandens strategiske kompetencer og implementeringsindsatsen.
Der er udarbejdet artikler, der synliggør den gode vej igennem et procesforløb med en plenumstrategi samt
effekten for landmanden. Der er udarbejdet skabelon til dagsorden for plenummøderne, der viser, hvordan
en konkret strategiproces for en gruppe landmænd kunne bygges op
Der er endvidere udviklet en ny værktøjskasse med strategiværktøjer samt tilhørende drejebog. Værktøjskassen indeholder en række værktøjer, der er udviklet til det individuelle strategiforløb, det plenumbaserede strategiforløb og til ekstramodulerne. Herudover er en række generiske strategiværktøjer tilpasset en
landbrugskontekst og indgår i værktøjskassen. Det omfatter bl.a. Afkastningsgrad, Bølgemodel, Generisk
strategi-værktøjsmodel, PESTEL-analyse, TOWS-matricen, Transformationskort og Udviklingsveje.
Arbejdspakke 2: Forretningsudvikling i landbruget
I 2016 blev en lang række værktøjer systematiseret i to værktøjskasser: En for produktinnovation og en for
procesinnovation. Værktøjskassen indeholder både forbedrede eksisterende værktøjer og nyudviklede
værktøjer. I 2017 er der foretaget afprøvning af værktøjer og praksisser. I samarbejde med to rådgivningsvirksomheder er der foretaget afprøvning af værktøjer og praksisser til enten produkt- eller procesinnovation hos syv landmænd. Ud fra erfaringerne fra afprøvningerne hos landmændene er værktøjerne tilpasset
og ”Værktøjskassen produkt- og procesinnovation” er færdiggjort.
Betydningen af forskellige typer netværk til såvel inspiration som optimering af processer og forretningsgørelse af produkter er blevet beskrevet, herunder er der udviklet en refleksionsliste, der kan støtte landmanden i at opsøge og få kontakt til forskellige netværk i løbet af udviklingsprocessen, samt at afklare behovet for eventuel idébeskyttelse.
Der er gennemført interview med en fokusgruppe af fødevareproducenter om deres behov for værktøjer og
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praksisser i forbindelse med produktinnovation og fastholdelse af konkurrencefordele. For at få vurderet og
kvalificereret de udviklede praksisser og værktøjer, er der gennemført interview med en dansk forsker og
en hollandsk innovationsrådgiver om deres bud på innovation og forretningsudvikling i landbruget. Resultaterne fra de afholdte interviews er samlet i en rapport.
Der er udarbejdet en rapport, der beskriver relevante praksisser og værktøjer, når der skal skabes innovation og forretningsudvikling i primærlandbruget. Rapporten indeholder hovedpointer fra projektets tre faser,
en oversigt over afprøvningerne samt en række anbefalinger.
Værktøjer og praksisser i ”Værktøjskassen produkt- og procesinnovation” er formidlet via en række artikler.
Ligeledes er der produceret en podcast om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med forretningsudvikling, og
hvilke udfordringer der kan være undervejs. Der er afholdt oplæg på Plantekongres 2017 samt ved netværksmøder for landmænd.
Endelig er der produceret en video med landmand Bo Junker Nielsen, Venninggaard, omkring forretningsudvikling. Her sættes fokus på landmandens tanker om succes med forretningsudvikling, brug af netværk,
udvikling som forudsætning for generationsskifte samt afsætning i samarbejde med fødevarevirksomheder.
Arbejdspakke 3: Effektive ledelsesformer
Arbejdspakken har i projektet arbejdet med tre sammenhængende delaktiviteter:
1. Udvikling af strategisk ledelse, der skaber afklaring og retning i de strategiske ledelsesopgaver, der skal
gennemføres.
2. Lederudvikling via udviklingsdialoger, der omsætter de strategiske intentioner til handlinger.
3. Udvikling af ledelsesværktøj, der skaber og operationaliserer relevante ledelsesprincipper for land-brugsvirksomheden, som blandt andet kan anvendes i lederens udviklingsdialoger.
I 2017 er der foretaget endelig test af værktøjerne ved to bedrifter, hvorefter værktøjerne er slutjusteret.
Der er gennemført informationsmøder hos otte rådgivningsvirksomheder - AgriNord, LandboNord, Landbo
Limfjord, SAGRO, VKST, Sønderjysk Landboforening, Centrovice og LandboSyd.
Der er udarbejdet en række artikler omkring koncepter og metoder, som sammen med beskrivelser af alle
værktøjerne kan findes på SEGES’ hjemmeside.
Arbejdspakke 4: Arbejdsmiljøledelse
I 2017 blev de udviklede magneter, der viser forskellige arbejdssituationer i landbruget, afprøvet på otte
bedrifter. Bedrifterne havde et opstartsmøde, hvor de blev introduceret til magneterne, herunder hvordan
de skulle anvendes. På opstartsmødet blev der udfyldt et spørgeskema, der skulle kortlægge deltagernes
viden og holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed. Deltagerne anvendte/afprøvede magneterne ved deres tavlemøder i 2 til 6 måneder. I afprøvningsperioden fik deltagerne 1-2 telefonopkald fra SEGES, hvor evt.
tvivlsspørgsmål blev afklaret.
Efter endt afprøvning blev der fulgt op via spørgeskema i form af besøg på bedriften eller ved telefoninterview.
Efter endt afprøvning er der udarbejdet en manual/drejebog, der forklarer, hvordan magneterne anvendes
på tavlen med tekst og billeder. Der blev udarbejdet en udvidet rapport, der samler op på alle afprøvningerne fra fase 2 og 3.
Under hele projektet er konceptet ”magneter på tavlemøder” eksponeret meget bredt. Landbrugets arbejdsmiljø- og ledelseskonsulenter er blevet præsenteret for magneterne og projektet samt instrueret i, hvordan
magneterne anvendes.
Arbejdspakke 5: Forandringsledelse inden for landbruget
Der blev i 2016 udviklet og afprøvet en forandringsledelsesproces samt en række værktøjer, som kunne
hjælpe med at drive forandringerne. Selve processen omfatter et indledende feltstudie, opnåelse af selverkendelse hos landmanden, brug af forandringsværktøjer, fastholdelse af forandringerne og opfølgning.
I 2017 blev den færdige proces og værktøjerne afprøvet af en ny gruppe af landmænd og rådgivere. Tilbagemeldingerne fra disse afprøvninger blev indarbejdet i en drejebog, som kan bruges fremadrettet på bedrifter, hvor der skal foretages forandringer.
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Der er udarbejdet en udvidet effektrapport efter opsamlingen på afprøvningerne i 2016 og 2017.
Viden omkring forandringsledelsesprocessen og de nye værktøjer er formidlet i en række artikler på SEGES’ hjemmeside.
Aktiviteter der har været fælles for arbejdspakkerne
Den deltagende primære jordbrugsproducent – Brian Fruergaard-Roed – har deltaget i projektets styregruppe samt i en afsluttende koordineret afprøvning af en række af de værktøjer mv., der er udviklet i projektet.
I projektets afsluttende fase er der gennem efteråret 2016 og foråret 2017 foretaget en koordineret afprøvning hos Brian Fruergaard-Roed. Mulighederne for synergi på tværs af ledelse, strategi og forretningsudvikling blev afprøvet og vurderet ved at kombinere en række værktøjer fra de forskellige arbejdspakker.
Gennem en række møder hos landmanden blev der bl.a. foretaget interessentanalyse, situationsanalyse,
en fælles udvidet SWOT, der blev lavet en visionsformulering og som en del af den samlede afklaringsproces hos landmanden blev værktøjerne Kurs, Koordinering og Commitment og bedriftens kultur og livscyklus anvendt.
Brian Fruergaard-Roed deltog efterfølgende på Kvægkongres 2017, hvor han sammen med projektlederne
præsenterede resultaterne fra strategi og ledelsesforløbet på hans bedrift. Der blev udarbejdet en video af
præsentationen. Herudover deltog Brian Fruergaard-Roed i en præsentation af strategi og ledelsesforløbet
for en række rådgivere på den fælles temadag.
For at gøre værktøjer og praksisser let tilgængelige for både landmænd og rådgivere er der lagt en række
artikler og beskrivelser på SEGES’ hjemmeside i en brugervenlig og struktureret form.
De nye værktøjer og praksisser fra de fem arbejdspakker er blevet demonstreret på en fælles temadag den
24. april 2017 for de landbrugsrådgivere, der fremover skal bistå landmændene med at implementere
værktøjer og praksis på deres bedrifter.
Strategikonceptet, herunder værktøjer og praksisser er demonstreret på en temadag for de fremtidige aktører, der skal kunne rådgive landmændene om strategikonceptet. Der er afholdt indlæg for fremtidens landmænd på Dalum landbrugsskole, indlæg på Kvægkongressen 2017 samt indlæg for beslutningstagere indenfor kreditgivning for landbruget.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
Uddybning leverancer
Arbejdspakke 1: Fra nøgletal til strategiimplementering
• Et strategirådgivningskoncept indeholdende et kreditvurderingsværktøj, der sikrer at branche- og bedriftsspecifikke nøgletal indgår som en vigtig del af strategiprocessen (modul 1).
• Et procesværktøj til rådgiverens afdækning og udbygning af landmandens kompetencer (modul 2). Procesværktøjet omfatter de 9 mest centrale kompetenceområder, som kræves af landmanden for at gå fra en
god daglig leder til en god virksomhedsleder. Til hvert af disse områder er der udviklet en vejledning og et
proceskort.
• En praksis for implementering og opfølgning på strategiarbejdet (modul 3). Den indeholder en række artikler, der skal klæde landmanden på til at få strategien ud at virke. Ligeledes indeholder den artikler, der
klæder rådgiveren på til at give en effektfuld rådgivning i forbindelse med landmandens strategiarbejde.
Herudover er der en række værktøjer og skabeloner til den praktiske gennemførelse af strategien samt
rådgiverens opfølgning overfor landmanden.
• En praksis, der har fokus på den individuelle strategirådgivning. Praksis har tæt synergi til modul 1-3.
• En videreudvikling af praksis for plenumstrategi, der ligeledes har tæt synergi til modul 1-3.
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• En værktøjskasse med strategiværktøjer samt tilhørende drejebog. Værktøjskassen anvendes til rådgivning indenfor strategiprocessen.
• En oversigt over ekstramoduler der kan tages i anvendelse i strategiprocessen. Ekstramodulerne omfatter
Interessentanalyse, Omverdensanalyse med fokus på megatrends, Visionsafdækning, Vækst og konkurrenceevne.
• Afprøvning af værktøjer til strategiforløb på 10 bedrifter samt evaluering af afprøvningerne med de landmænd, som har deltaget i afprøvningerne.
Arbejdspakke 2: Forretningsudvikling i landbruget
• Struktureret værktøjskasse for procesinnovation, hvor de værktøjer og praksisser, som deltagerne i projektet har fundet helt centrale i arbejdet med forretningsudvikling er samlet, prioriteret og udviklet/tilpasset.
• Struktureret værktøjskasse for produktinnovation, hvor de værktøjer og praksisser som deltagerne i projektet har fundet helt centrale i arbejdet med forretningsudvikling er samlet, prioriteret og udviklet/tilpasset.
• En række formidlingsleverancer, herunder video, podcast og artikler,
Arbejdspakke 3: Effektive ledelsesformer
• Værktøjer og praksis til strategisk ledelse, udviklingsdialoger og ledelsesprincipper, der er udviklet tidligere i projektet, er i 2017 slut-justeret og derefter demonstreret gennem artikler, og på diverse erfa-møder
for landmænd og rådgivere.
Arbejdspakke 4: Arbejdsmiljøledelse
• Der er gennem interview og afprøvninger foretaget en afklaring af, hvad der skal til for at få ejere og medarbejdere til at tale om arbejdsmiljø ved tavlemøderne. Det er blevet naturligt på de deltagende bedrifter, at
der tales om arbejdsmiljø på tavlemøder og ugentlige møder. Herved er der også sket en holdningsændring til sikkerheden på bedrifterne. Der er udarbejdet en endelig rapport om de opnåede resultater i projektet.
• Der er udarbejdet en manual/drejebog (SOP) til anvendelse af arbejdsmiljømagneter på tavlemøder med
henblik på at få arbejdsmiljø ind i hverdagen. Praksis er demonstreret for fremtidige aktører inden for området.
Arbejdspakke 5: Forandringsledelse inden for landbruget
Der er udarbejdet en drejebog, som fremadrettet kan bruges af rådgivere på bedrifter, hvor der skal foretages forandringer. Drejebogen omhandler følgende punkter:
• En guide til, hvordan forandringsforløb kan gennemføres.
• En feltstudierapport, der beskriver de ledelsesvirkemidler, der har været til stede på kvægbedrifterne.
• Interviewguides, der kan anvendes til at afklare, hvilke udfordringer bedriften har.
• En række forandringsledelsesværktøjer, der kan hjælpe med at drive forandringerne på bedrifterne.
• En effektrapport, der beskriver erfaringer og effekter af gennemførelse af forandringsledelse på kvægbedrifterne.

Note 80. Viden og formidling til økologiske landmænd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med projektet er, at der fra nationale og internationale forsøgs- og forskningsresultater genereres
lettilgængelig og anvendelig viden for hele det økologiske landbrugsfaglige område. Derudover udbredes
der i projektet aktuel viden om regler og rammevilkår for den økologiske landbrugsproduktion.
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Projektets aktiviteter:
Den genererede viden, der er formidlet i dette projekt er målrettet den økologiske landmand, der således
får et grundlag til at drive konkurrencedygtig produktion. Der er gennemført aktiviteter indenfor følgende
delaktiviteter:
Økologisk planteproduktion, Økologisk husdyrproduktion, Bæredygtighed, Energiproduktion og klimatilpasning i økologiske sædskifter, Økologiske principper og rammevilkår, Kontakter og kongresser, Fremtidens
økologiske landbrug.
I projektet er der udarbejdet:
23 faglige artikler indenfor økologisk svineproduktion, kvægproduktion, planteproduktion, fjerkræ, samt tre
faktaark og flyers.
Der er gennemført en gennemlæsning og vurdering af 49 plantefaglige artikler, der i løbet af de senere år
er offentliggjort på online database. Artiklerne er udviklet i forskellige plantefaglige projekter. Formålet med
gennemlæsningen har været at vurdere relevansen eller behovet for en opdatering med ny viden. Resultatet er, at fire artikler er skrevet om, en artikel skal skrives som hel ny artikel, mens 39 artikler fortsat er relevante for landmændene og deres rådgivere.
De fem artikler, der er omskrevet, heraf udgives tre af dem i første del af 2018, mens 2 artikler er udgivet i
2017.
Derudover er der produceret en video: "Succes med ny ukrudtshypper til økologiske kartofler". Den er offentliggjort online og på Facebook.
Der er udarbejdet og fremlagt tre præsentationer om henholdsvis Bioraffinering, Nyt fra Økologiske sortsforsøg og "Comparison og organic and non-organic farming systems".
Der er udarbejdet en opdateret version af "Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker" (vers.
3.1).
Der er produceret en Roll up: "Valg af gødning til økologiske marker". Der er indkøbt materialer til standen
på Økologikongres 2017 og udviklet fagligt materiale. Desuden er der deltagelse ved tre kongresser. En
deltog ved IFOAM's kongres og to deltog ved Plantekongres.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Projektet har leveret følgende:
En oversættelse af ICROFS "Organic 3,0", anvendt til Økologikongres 2017.
23 faglige artikler indenfor økologisk svineproduktion, kvægproduktion, planteproduktion, fjerkræ.
3 Faktaark og flyers.
1 video: Succes med ny ukrudtshypper til økologiske kartofler".
Der er udarbejdet og fremlagt tre præsentationer om henholdsvis Bioraffinering, Nyt fra Økologiske sortsforsøg og "Comparison og organic and non-organic farming systems".
Der er udgivet en opdateret version af "Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker" (vers. 3.1).
1 Roll up: "Valg af gødning til økologiske marker".
Materialer til økologiudstilling ved Økologikongres 2017.
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Note 81. Økonomi-, ressource- og risikostyring
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle nye rådgivningsmetoder og værktøjer, der kan give landmanden forbedrede
muligheder for en helhedsorienteret produktions- og økonomistyring, som både giver landmanden det nødvendige overblik over bedriften, og som er nemt at anvende som et styringsredskab i forhold til at sikre en
optimal og effektiv udnyttelse af ressourcerne.
Projektets aktiviteter:
Dette er den afsluttende effektvurdering for et projekt, der er gennemført i perioden 01.01.2015 –
31.07.2017. For at sikre et samlet overblik f.eks. i forhold til de punkter i rapporteringen, der vedrører effekt,
nytteværdi og implementering, er aktiviteterne for hele projektperioden anført nedenfor med en markering
af, hvad der er gennemført før 2017, og hvad der er gennemført i 2017.
Arbejdspakke 1 – Analyse af landmandens behov for værktøjer indenfor økonomi og produktionsstyring
Aktiviteter, der er gennemført før 2017
Der er udført en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af primærsektoren. Undersøgelsen har omfattet 594 landmænd indenfor driftsgrenene svineproduktion, kvæg og planteavl. Tilsvarende
er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 391 rådgivere i primærsektoren indenfor svinerådgivning, planteavlsrådgivning, kvægrådgivning samt driftsøkonomisk rådgivning.
Undersøgelsen har afdækket landmænds anvendelse af og tilfredshed med udvalgte eksisterende værktøjer og metoder indenfor økonomi-, ressource- og risikostyring.
Der er efterfølgende afholdt individuelle interviews af udvalgte landmænd og fokusgrupper bestående af
landmænd inden for forskellige driftsgrene med henblik på uddybning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.
Tilsvarende er udvalgte af landmændenes rådgivere blevet interviewet individuelt, og i fokusgrupper med
henblik på afdækning af muligheder og behov indenfor økonomi-, ressource- og risikostyring.
Resultaterne af de afholdte interviews og spørgeskemaundersøgelser har dannet grundlaget for en efterfølgende konkretisering af landmandens faktiske brug af eksisterende værktøjer, ligesom resultaterne er blevet analyseret med henblik på afdækning af barrierer for manglende brug af eksisterende værktøjer og for
landmandens behov for nye metoder og værktøjer.
Analysen og konklusioner er samlet og offentliggjort i rapportform. I rapporten indgår desuden en analyse
af rådgiveres anvendelse af de eksisterende værktøjer, samt en konklusion omhandlende rådgiveres vurdering af behovet for nye værktøjer og metoder.
Som afslutning på rapporten er der udviklet en prioriteret oversigt over behovet for nye værktøjer og metoder indenfor økonomi-, ressource- og risikostyring.
Der er desuden gennemført litteraturstudier for opsamling af ny viden indenfor arbejdet med vurdering og
styring af økonomi, ressourcer og risiko.
Arbejdspakke 2 – Sammenhængende produktions- og økonomistyring
Aktiviteter, der er gennemført før 2017:
Indledningsvis er der på baggrund af resultaterne af undersøgelsen i Arbejdspakke 1 blevet udarbejdet en
oversigt over behovet for nye værktøjer og metoder til en sammenhængende produktions- og økonomistyring. De eksisterende værktøjer er afdækket og beskrevet i forhold til ideel sammenhængende produktionsog økonomistyring.
Dernæst er der etableret tre forskellige erfa-grupper bestående af landmænd og deres rådgivere. Erfa180
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grupperne har deltaget som bidragsydere indenfor udvikling og afprøvning af metoder og værktøjer, og har
bidraget til kvalificering af de endelige resultater. Der er afholdt i alt tre møder med hver erfa-gruppe i løbet
af projektperioden. Desuden er der afholdt individuelle møder med flere af landmændene fra erfa-grupperne. Endelig har de deltagende rådgivere medvirket ved review på udvalgte værktøjer og metoder.
I samarbejde med erfa-grupperne og deres rådgivere er der udviklet og afprøvet en metode til udarbejdelse
og opfølgning på handlingsplaner med tilhørende Best Practice for udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner.
Baseret på de opnåede resultater af samarbejdet med erfa-grupperne, hvor der har været drøftet forskellige problemstillinger indenfor sammenhængende produktions- og økonomistyring, og hvor der også er foretaget en kvalificering af oplæg, metoder og forslag, er der blevet udarbejdet en Best Practice for sammenhængende produktions- og økonomistyring.
Aktiviteter, der er gennemført i 2017:
I samarbejde med andre landmænd og deres rådgivere er der, igen med udgangspunkt i viden indhentet i
arbejdspakkens erfa-grupper, udviklet et værktøj med tilhørende metode, der sikrer landmandens overblik
over bedriftens samlede status på et givent tidspunkt. Efter udvikling er metode og værktøj blevet demonstreret overfor grupper af landmænd samt deres interessenter.
Desuden er der afdækket nuværende metoder til budgettering og styring af kapacitetsomkostninger. Landmænd og rådgivere har desuden bidraget med viden om barrierer for budgettering og styring af kapacitetsomkostningerne. Med udgangspunkt heri er der udviklet og afprøvet en metode og anbefalinger indenfor
værktøjer til budgettering og styring af bedriftens kapacitetsomkostninger.
Ligeledes er der med udgangspunkt i møderne med erfa-grupperne og deres rådgivere beskrevet en metode til risikovurdering ved budgettering.
Igennem arbejdspakkens forløb har der løbende været afholdt en lang række møder med såvel landmænd
som deres rådgivere med det formål at indhente praksisnær viden, der kunne medvirke til udviklingen af
arbejdspakkens leverancer. På disse møder er foreløbige resultater blevet præsenteret og kvalificeret. Der
er desuden udarbejdet en lang række artikler, der er offentliggjort i landbrugsrelevante medier, samt faglige
indlæg, der er blevet præsenteret på faglige møder.
Arbejdspakke 3 – Udvikling af værktøj til styring af likviditet
Aktiviteter, der er gennemført før 2017:
Med udgangspunkt i interviews af landmænd, rådgivere samt repræsentanter fra fire større pengeinstitutterne, er landmandens eksisterende likviditetsstyring samt anvendte metoder og værktøjer blevet afdækket
og beskrevet. På baggrund af resultatet af interviewundersøgelsen af pengeinstitutterne, er der udarbejdet
et notat omhandlende kreditgivers forventninger og deres krav til landmandens cash management.
Ligeledes på baggrund af ovennævnte interviewrække samt litteraturstudier er der undersøgt forskellige
metoder til styring af cash flow, der kan imødekomme krav og behov fra henholdsvis landmænd og pengeinstitutter. Herefter er der udviklet to forskellige værktøjer.
Værktøjerne har været præsenteret for landmænd, deres rådgivere og andre interessenter med henblik på
kvalificering af indhold og metode.
I samarbejde med landmænd og rådgivere er ét værktøj herefter afprøvet i praksis. På baggrund af disse
tests er værktøjet efterfølgende blevet justeret.
Med udgangspunkt i værktøjet og kreditgivers forventninger til landmandens styring af cash flow, er der til
landmanden udarbejdet en best practice for likviditetsstyring.
Aktiviteter, der er gennemført i 2017:
Í projektåret har der været gennemført en række præsentationer på faglige møder, hvor Best Practice og
værktøj er blevet præsenteret, ligesom der har været arbejdet med formidling af arbejdspakkens leverancer.
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Arbejdspakke 4 – Opgørelse og styring af bedriftens beholdninger
Aktiviteter, der er gennemført før 2017:
På baggrund af analysen udarbejdet i Arbejdspakke 1, er de eksisterende metoder til opgørelse og styring
af bedriftens beholdninger afdækket. Der er desuden udarbejdet en beskrivelse af fejlkilder og problemstillinger i relation til de anvendte metoder samt deres indflydelse på bedriftens resultater. Ligeledes er der
udarbejdet en kravsspecifikation for oplysninger om beholdninger og forbrug, der skal anvendes i forbindelse med statusopgørelser og regnskabsafslutninger.
Desuden er der etableret fire forskellige erfa-grupper bestående af landmænd samt deres rådgivere. Erfagrupperne og deres rådgivere har bidraget med viden indenfor aktuel anvendelse af metoder og værktøjer
samt barrierer for deres brug. De har endvidere bidraget med input til indhold af nye metoder og værktøjer
med henblik på optimering af landmandens udbytteopgørelse, og til belysning af konkrete, praktiske rutiner
på bedriften i forbindelse med landmandens opgørelse og styring af bedriftens beholdninger. Efter udviklingsarbejdet har erfa-grupperne og deres rådgivere medvirket til test og kvalificering af metoder og værktøjer. Der er afholdt mellem tre og fire møder med hver erfa-gruppe og deres rådgivere. Desuden er der afholdt individuelle møder med henholdsvis landmænd og rådgivere i forbindelse med test af værktøjer og
review heraf.
Der er i 2015 og 2016 udviklet og afprøvet en række værktøjer og metoder til registrering af udbytter og løbende forbrug med henblik på nemmere opgørelse af beholdninger på statustidspunkter. Efter test af disse
er der udarbejdet en Best Practice for landmandens levering af beholdningsstatus til regnskab.
Aktiviteter, der er gennemført i 2017:
I samarbejde med erfa-grupperne er der i 2015 og 2016 udviklet og afprøvet et værktøj og en metode til
beregning af behovet for beholdninger af foder. Med udgangspunkt heri er der i 2017 opsamlet resultater af
afprøvningerne, og på baggrund heraf udarbejdet en Best Practice for landmandens købs- og salgsstrategi
for beholdninger af foder.
Med udgangspunkt i konkrete cases fra erfa-grupperne er der udviklet en metode og værktøj til opgørelse
af landmandens fremstillingsomkostninger med henblik på styring af bedriftens forbrug.
Som konklusion på arbejdspakkens indsatser er der udarbejdet en Best Practice for landmandens rådgivere i forhold til samarbejdet med landmanden om opgørelse og styring af beholdninger i forhold til budgetopfølgninger og andre statustidspunkter. Rådgivere har deltaget i udarbejdelsen af denne, og har foretaget
review på Best Practice.
En væsentlig del af aktiviteterne har bestået af test og demonstration af de udviklede metoder og værktøjer
med henblik på kvalificering af indholdet og anvendelsen. Der har været deltagelse i en lang række faglige
møder, kongresser, seminarer og andre informationsmøder, hvor arbejdspakkens resultater er blevet præsenteret for landmænd og rådgivere. Tilsvarende er der afholdt en lang række formidlingsaktiviteter med
henblik på sikring af en bred implementering.
Arbejdspakke 5 – Udvikling af metoder til vurdering af bedriftens følsomhed og risici
Aktiviteter, der er gennemført før 2017:
I projektets Arbejdspakke 1 blev der foretaget en afdækning af landmænds og rådgiveres nuværende anvendelse af metoder og værktøjer indenfor budgettering og risikovurdering. Der blev tilsvarende afdækket
konkrete behov for andre metoder og værktøjer.
De eksisterende værktøjer og metoder til afdækning af bedriftens risikoprofil samt følsomheder er herefter
undersøgt med udgangspunkt i landmænds og deres rådgiveres behov. Dette er sket dels via undersøgelse af tilgængelig viden, dels via møder med landmænd og deres rådgivere.
Da især gældspleje og beslutninger indenfor finansiering og lånesammensætning er kritisk for mange bedrifter, er der i arbejdspakken udarbejdet et værktøj, der kan anvendes til beregning af optimale investeringer med udgangspunkt i bedriftens risici og følsomhed. Værktøjet inkluderer en metode til vurdering af bedriftens følsomhed for renteudsving samt risikoen herfor.
Aktiviteter, der er gennemført i 2017:
På baggrund af de gennemførte aktiviteter er der udviklet en ny metode og et nyt værktøj, der kan anvendes indenfor budgettering af alle former for påtænkte væsentlige ændringer på bedriften. Dette værktøj,
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kaldet Bedriftsprognosen, er samtidig udviklet med en facilitet, der gør det muligt at simulere på bedriftens
kritiske faktorer.
Da de kritiske faktorer kan være individuelle, er der i arbejdspakken undersøgt hvilke faktorer, der som udgangspunkt kan være kritiske for flertallet af bedrifter i forbindelse med budgettering af væsentlige ændringer på bedriften. På baggrund heraf er der udviklet en metode til vurdering af bedriftens følsomhed og risiko.
Ligeledes kan følsomhederne variere fra bedrift til bedrift. I arbejdspakken er der derfor også undersøgt intervaller for følsomheder på de kritiske faktorer. Med udgangspunkt i dette, er der udviklet en yderligere facilitet i Bedriftsprognosen, der gør det muligt at inkludere bedriftsspecifikke følsomheder på udvalgte kritiske faktorer. Der er desuden udviklet en mulighed for simulering på bedriftens budget med udgangspunkt i
de bedriftsspecifikke følsomheder. Simuleringen foretages ved hjælp af stokastisk simulering.
Til hjælp for dette er der udarbejdet en Best Practice for budgettering ved hjælp af stokasticitet.
I forbindelse med påtænkte, væsentlige ændringer på bedriften indgår der i budgetteringsarbejdet ofte
overvejelser om medfølgende marginal- eller alternativomkostninger. Til understøttelse for dette er der udarbejdet et notat, der beskriver den bagvedliggende teori, samt hvordan teorien kan omsættes i praksis.
I arbejdspakken er der gennemført test af de udviklede værktøjer og metoder i samarbejde med landmænd
og deres rådgivere. De afholdte tests er foretaget med udgangspunkt i forskellige problemstillinger så som
beslutninger vedrørende låneporteføljesammensætning, langsigtet budgettering af produktionsændringer
samt vurdering og beslutninger indenfor afgrødevalg og foderbeholdninger. Efterfølgende er metoder og
værktøjer justeret.
I forlængelse af udarbejdede metoder og værktøjer, er der udarbejdet en række artikler og præsentationer,
som er anvendt i forbindelse med indlæg om arbejdspakkens resultater på faglige møder, seminarer og andre former for informationsmøder.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
I projektet er der i 2017 leveret følgende leverancer:
* Et værktøj, der sikrer, at landmanden har kendskab til bedriftens samlede status.
* Et værktøj og metode til budgettering og styring af kapacitetsomkostninger.
* En metode til risikovurdering ved budgettering.
* Metoder og værktøjer til landmandens løbende styring af bedriftens beholdninger og forbrug.
* Best Practice for landmandens indkøbsstrategi for beholdninger.
* Best Practice for landmandens rådgivere i forhold til samarbejdet med landmanden om opgørelse og styring af beholdninger i forbindelse med budgetopfølgninger og status.
* Metoder og værktøjer til identifikation af bedriftens kritiske faktorer og følsomheder.
* Metode og værktøjer til beregning af investeringers alternativomkostninger.
* Best Practice for budgettering vha. stokasticitet.
Der er desuden udarbejdet et stort antal artikler, podcasts, videoer og tilsvarende informationsmateriale,
som er blevet offentliggjort igennem projektforløbet.

183

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
Note 82. Optimering af vanding og afvanding
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Projektet har til formål at sikre god afvanding af dyrkede marker og øget indtjening ved markvanding. God
afvanding er et grundvilkår for rentabel planteproduktion med lav miljøbelastning. Der skal opsamles og
opbygges ny viden inden for dræning og markvanding.
Projektets aktiviteter:
AP1. Afvanding og dræning
Der er gennemført målinger og analyser relateret til drændybdens betydning for plantevækst, kvælstofstofudnyttelse og udbytte i et eksisterende markforsøg. Spectro Fly Aps har udført forsøget for SEGES og har
udarbejdet en rapport over resultaterne for forsøgsåret 2017. Med data for forsøgsåret 2017 foreligger nu 7
års data fra forsøget, som SEGES har bearbejdet og analyseret. Her er der bl.a. lavet undersøgelser af
drændybdens betydning på høstudbyttet, på vandspejlsdynamikken i jorden samt på hvordan effekten af
kvælstoftilførslen på afgrødens udbytte og kvælstofoptag påvirkes.
Der er gjort status på et igangværende og længerevarende drænforsøg i Nordjylland, hvor der er gennemført observationer af forskellige drænfiltermaterialers påvirkning på dræneffekten.
AP2. Markvanding
Der er udarbejdet en strategi for vanding af kløvergræs på baggrund af tre års forsøg med markvanding af
kløvergræs og græs. Forsøgsresultaterne og vandingsstrategien har været drøftet ved to møder for landmænd og rådgivere. Aarhus Universitet har gennemført afgrødescanninger i en række afgrøder. Der er opstillet sammenhænge mellem målt biomasse, bladareal og temperatursum. Der er dermed tilvejebragt det
faglige grundlag for både nye og opdaterede afgrødemodeller til styring af markvanding. Der er leveret faglige indspil ved flere møder om et nyt værktøj til beregning af grundvandsressourcens størrelse og vandindvindingens påvirkning af vandføringen og miljøtilstanden i vandløb. I samarbejde med Aarhus Universitet er
der arbejdet med metoder og data til opgørelse af vandingsbehov som grundlag for tildeling af vandmængder i vandingstilladelser. Aarhus Universitet har endvidere gennemført et litteraturstudie af satellitdata til
styring af markvanding. Ved Foulum forsøgsstation er der gennemført en undersøgelse, hvor data fra satellit og drone er sammenholdt med målinger på jorden i en forsøgsmark.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
AP1: Afvanding og dræning
Der er udarbejdet en rapport samt udgivet 4 artikler (heraf den ene i Oversigten over Landsforsøgene
2017) med resultater fra markforsøget af dræningens betydning for plantevækst, kvælstofstofudnyttelse og
udbytte. Resultater fra ovenstående markforsøg danner også udgangspunktet for en præsentation af økonomien i dræning.
Der er udarbejdet et notat med opgørelse af forskellige drænfiltermaterialers påvirkning på dræneffekten.
AP2: Markvanding
Artikel om vandingsstrategi i kløvergræs er udarbejdet samt en præsentation om samme emne.
Der er udarbejdet en rapport med et nyt datagrundlag for afgrødemodeller til styring af markvanding på
baggrund af flere års afgrødescanninger.
Rapport om vandingsbehov i landbrugsafgrøder, herunder om metode og datagrundlag for opgørelse af
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vandingsbehov, er udarbejdet.
To artikler om det faglige grundlag for opgørelse af grundvandsressourcens størrelse og vandindvindingens påvirkning af vandføringen i vandløb
Rapport om anvendelse af satellitdata til styring af markvanding.

Note 83. Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at styrke driftsledelsen markant ved at sikre, at den enkelte landmand kan identificere den eller
de strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, som landbrugsbedriften står over for og får nedbrudt den
enkelte udfordring til konkrete mål, handlingsplaner og opfølgning – under hensyntagen til egne styrker og
svagheder.
Projektets aktiviteter:
Det er et to-årigt projekt, der medfinansieres af Landdistriktsprogrammet, Erhvervsudviklingsordningen,
som udgør halvdelen af projektets finansiering. Vi modtog beklageligvis først tilsagnsskrivelsen fra Landbrugsstyrelsen på finansieringen fra Erhvervsudviklingsordningen ultimo juni 2017, hvilket betød, at projektet blev forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.
Det var oprindeligt planlagt, at arbejdspakke 1 og 2 skulle gennemføres i 2017, og at arbejdspakke 3 og 4
skulle gennemføres i 2018. På grund af det sene tilsagn fra Landbrugsstyrelsen var det desværre ikke muligt at gennemføre alle de planlagte aktiviteter i 2017, hvilket betyder, at der er søgt om projektforlængelse
af nogle af aktiviteterne til 2018.
AP 1 Opdatering omkring den nyeste viden om strategi og ledelse.
1.1 Gennemgang og vurdering af den nyeste nationale og internationale viden.
Der er foretaget en gennemgang og vurdering af den nyeste nationale og internationale litteratur inden for
strategi og ledelse, og på den baggrund er der udarbejdet en oversigt over relevante teorier og værktøjer.
Det teoretiske grundlag, der kan rumme de mest centrale udfordringer er udvalgt, og omfatter 18 ledelsesmodeller, der er samlet indenfor fire overordnede temaer: Eksekveringsmetode, Organisatoriske paradokser, Kultur og kulturudviklere samt Autentisk ledelse. De 18 modeller kan ses i præsentationen ”En række
bud på modeller for emnerne strategi, organisation og ledelse”. Præsentationen blev fremlagt og de 18 modeller diskuteret på møde med deltagelse af ekstern ledelsesekspert og projektmedarbejdere. Efterfølgende blev der udvalgt fire modeller, som blev vurderet at være de bedste i forhold til at være det bærende
teoretiske grundlag for udviklingen af konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”. De fire udvalgte
modeller – Eksekvering, Chefhjul, Autentisk ledelse og Håndtering af paradokser i ledelsen – er beskrevet i
notatet ”Gennemgang og vurdering af den nyeste nationale og internationale viden”, og der er redegjort for,
hvilke læringspunkter man skal være opmærksom på ved brugen af den enkelte model. I notatet er der
endvidere en litteraturliste med den nyeste viden inden for ledelse.
På grund af forsinket opstart af projektet er der ikke indhentet erfaringer fra andre brancher med ejerledere
af små og mellemstore virksomheder. Dette vil blive gennemført i 2018.
1.2 Indsamling af viden ved interview fra praksis.
På baggrund af det teoretiske fundament er der designet en interviewguide til afdækning af strategiske og
ledelsesmæssige udfordringer samt opsamling på disse. Guiden er benyttet ved fem individuelle interview
med landmænd. Interviewguiden og opsamlingen fra de fem interview kan ses i notatet ”Strategiske og ledelsesmæssige udfordringer på bedriften”.
Der er endvidere afholdt to fokusgruppemøder med landmænd, om de praktiske erfaringer ved at sætte
landmændenes udfordringer og potentialer indenfor ledelse til diskussion i erfa-grupper. Resultater og findings fra interviewene kan ses i notatet ”Strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og potentialer på
bedrifterne afdækket i fokusgrupper”.
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Der er søgt om projektforlængelse til at kunne fortsætte med at indsamle viden og praktiske erfaringer ved
interview af udvalgte landmænd og deres interessenter, herunder rådgivere og kreditinstitutioner. Undersøgelsens resultater samles og præsenteres i et endeligt notat.
AP 2 Udvikling af konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”.
2.1 Udvikling af teorien for konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”.
For at sikre det teoretisk grundlag og brug af de fire modeller udvalgt i AP1 i udviklingen af konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften” blev der gennemført udviklingsworkshop ”Udviklingsdag i projekt Fokuseret Ledelse” med deltagelse af ekstern ledelsesspecialist, ledelses- og strategirådgivere i landbrugsrådgivningen og projektdeltagere. Her blev de overordnede rammer for konceptet ”Fokuseret ledelse af
landbrugsbedriften” og brugen af de fire modeller fastlagt.
Som et delelement i konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften” er der på baggrund af de 18 modeller præsenteret i AP1 udarbejdet et forslag til at skabe sammenhæng og synergi mellem ledelsesmodellerne og deres anvendelse til at afdække de ledelsesmæssige udfordringer på en landbrugsbedrift. Dette
forslag kan ses i præsentationen ”Processen: Ledelsesmodeller og deres anvendelse i ledelse på landbrug”.
2.2 Udvikling af arbejdsplan for konceptet ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”.
Konceptet for ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften” består ud over den teoretiske del også af en arbejdsplan, som bedriften skal følge for at få det maksimale udbytte af konceptet. Arbejdsplanen designes,
så bedriften enten selv kan arbejde med konceptet eller med hjælp fra en rådgiver.
Som et delelement i arbejdsplanen er der på baggrund af aktivitet 2,1, udviklet en første udgave af et analyse- og dialogværktøj til afdækning af, hvilke indsatsområder indenfor ledelse og strategi landmanden skal
arbejde videre med. I værktøjet er der 25 spørgsmål om ledelsen på landbrugsbedriften. Disse spørgsmål
indgik som et element i de fem interview af landmænd, der blev gennemført i aktivitet 1.2.
Et andet delelement i arbejdsplanen er handlingsplaner. Derfor har projektet indsamlet informationer om
forskellige typer af handlingsplaner – bl.a. i forhold til at kunne skabe blivende forandringer på bedrifterne.
Der indgår f.eks. digitale handlingsplaner. Viden fra notatet ”Introduktion til handlingsplaner” indgår sammen med den teoretiske viden om ledelse fra aktivitet 1.1 samt resultaterne fra interviewene af landmænd
og fokusgrupper i aktivitet 1.2, i design af de handlingsplaner, der kan forbedre ledelsen på bedrifterne.
Der er udviklet ”Drejebog for fokuseret ledelse i erfa-grupper”, der også kan anvendes som et element i arbejdsplanen. Drejebogen er målerettet til anvendelse i erfa-grupper for landmænd, hvor de, i dialog med
hinanden, afdækker deltagernes udfordringer indenfor strategi og ledelse. I forbindelse med drejebogen er
der udarbejdet en plakat til inspiration samt en skabelon til opsamling af indtryk fra diskussionen.
Det endelige design af handlingsplanerne, den endelige udgave af analyse- og dialogværktøjet samt øvrige
delelementer i arbejdsplanen vil blive udviklet i 2018, samtidig med at konceptet for ”Fokuseret ledelse af
landbrugsbedriften” bliver færdigudviklet.
AP 4 Demonstration og udbredelse af konceptet.
Der er formidlet indtryk fra de to workshops "Projekt Kick-off” og ”Udviklingsdag i fokuseret ledelse” via
små videoer, hvor den eksterne ledelsesspecialist og deltagerne i workshoppen giver deres bud på, hvad
der skal til for at forbedre ledelsen på bedrifterne. Videoerne er blevet lagt på Facebook.
De fire modeller, som er det bærende teoretiske grundlag for udvikling af koncept ”Fokuseret ledelse af
landbrugsbedriften” og deres brug i praksis er beskrevet i fire artikler ”Få endnu større gennemslagskraft
som leder”, ”Skab balance i din ledelse af bedriften”, ”Ti gode råd med fokus på at eksekvere strategien” og
”Undervurdér ikke, hvor meget bedriftens kultur betyder”.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Andet
- Teoretisk fundament for et ledelsesværktøj
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Uddybning leverancer
Følgende leverancer er gennemført i projektet i 2017:
Oversigt over relevante nationale og internationale teorier og værktøjer indenfor ledelse og strategi.
• Præsentationen ”En række bud på modeller for emnerne strategi, organisation og ledelse” med 18 modeller indenfor ledelse.
• Notatet ”Gennemgang og vurdering af den nyeste nationale og internationale viden” med litteraturliste.
Notat der præsenterer de væsentligste strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og potentialer på bedrifterne.
• Notatet ”Strategiske og ledelsesmæssige udfordringer på bedriften” – foreløbig udgave
• Notatet ”Strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og potentialer på bedrifterne afdækket i Fokusgrupper”.
De to notater vil indgå i det endelige notat sammen med resultaterne fra de interview, der gennemføres i
2018.
Første udgave af koncept for ”Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften”.
• Beskrivelsen ”Processen: Ledelsesmodeller og deres anvendelse i ledelse på landbrug”.
• Tre delelementer i konceptet: Første udgave af et analyse- og dialogværktøj (Excel-værktøj) til afdækning
af, hvilke indsatsområder indenfor ledelse og strategi landmanden skal arbejde videre med, ”Introduktion til
handlingsplaner” og ”Drejebog for fokuseret ledelse i erfagrupper”
• Fire artikler om de fire bærende modeller, der indgår i konceptet: ”Få endnu større gennemslagskraft som
leder”, ”Skab balance i din ledelse af bedriften”, ”Ti gode råd med fokus på at eksekvere strategien” og ”Undervurdér ikke, hvor meget bedriftens kultur betyder”.
Etablering af en gruppe af landmænd og rådgivere til deltagelse i afprøvningerne.
• Der er indgået aftaler med 6 rådgivningsvirksomheder i 2017 om deltagelse i afprøvninger, og der er foreløbig 3 bedrifter, der deltager i afprøvninger. På grund af projektets forsinkede start etableres der i 2018
aftaler med yderligere bedrifter til afprøvning, ligesom der etableres aftaler med yderligere en rådgivningsvirksomhed.

Note 84. Styrkelse af den økologiske bundlinje
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
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 blev ansøgt om projektforlængelse for 2017 til færdiggørelse af en række aktiviteter og leverancer i
projektet. Det er disse aktiviteter og leverancer, som beskrives i den følgende aktivitetsbeskrivelse af de
enkelte arbejdspakker.
Grundlaget for hele projektet er en kvantitativ og kvalitativ indsamling af data og erfaringer på de økologiske bedrifter. Den kvantitative indsamling blev foretaget i 2016 og den tog udgangspunkt i udarbejdelsen af
en brancheanalyse samt sektoranalyser indenfor det økologiske område, hvor sektoranalyserne har omfattet henholdsvis plante-, svine-, fjerkræ og mælkeproduktion.
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Den kvalitative dataindsamling er gennemført i 2017 og den byggede på interviews, hvorefter der er udført
en analyse af de indsamlede data. På baggrund af både de kvantitative og kvalitative analyser er der udarbejdet en samling af faglige og økonomiske analyser til hver af de økologiske sektorer samt en Best Practice for udvalgte rådgivningsmetoder for anvendelse af disse analyser. Denne Best Practice er blevet afprøvet ved udvalgte casebedrifter, hvorefter den er blevet tilrettet ud fra erfaringerne herfra. Disse aktiviteter er
udført og afsluttet i 2017.
Aktiviteterne er organiseret i nedenstående arbejdspakker:
AP 1 Vidensindsamling via dataanalyse
I 2016 blev der udarbejdet en brancheanalyse af hele den økologiske branche samt sektoranalyser for henholdsvis økologisk plante-, svine-, fjerkræ- og mælkeproduktion. Arbejdspakken blev afsluttet i 2016.
AP 2 Videnindsamling via interview af økologiske landmænd
Med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspakke 1 blev der foretaget en kvalitativ videnindsamling blandt
landmænd fra de fire økologiske sektorer med henblik på at få deres praktiske input til de væsentligste beslutningsparametre og -strukturer indenfor de fire økologiske sektorer.
Den kvalitative videnindsamling bestod af to fokusgrupper med henholdsvis 3 økologiske mælkeproducenter og 6 økologiske planteproducenter. Derudover blev der afholdt telefoninterviews med tre økologiske svineproducenter samt en præsentation og efterfølgende diskussion af projektets resultater for en erfagruppe
bestående af økologiske fjerkræproducenter.
Erfaringerne fra den kvalitative vidensindsamling er opsummeret og struktureret i fire notater fra de fire områder, som danner baggrund for analysegrundlaget i arbejdspakke 3.
AP 3 Analyse og udarbejdelse af Best Practice for rådgivningsmetoder
På baggrund af resultaterne fra arbejdspakke 1 og 2 samt en opdatering af de fire sektoranalyser med
2016-regnskabsdata er der udarbejdet en konkretisering af de mest betydende fokusområder for hver af de
økologiske sektorer i form af fire hæfter med faglige og økonomiske analyser. Hæfterne hedder ”Hele vejen
rundt om bedriften” og beskriver forskellige beslutningsområder, som er specifikke for den enkelte sektor.
Heri sættes landmandens individuelle data i spil sammen med faglig viden indenfor de forskellige fokusområder.
For økologisk mælkeproduktion er der sat fokus på emnerne: arrondering, fremstillingspris på EKM og FEN
(fremstillingsprisen pr. kg. mælk og pr. foderenhed grovfoder), afgræsning og foderomkostninger pr. EKM.
For økologisk planteproduktion er der sat fokus på emnerne: afgrødevalgets betydning for top- og bundlinje, gødning som vej til højere udbytter, landmanden som købmand, fremstillingspris på korn og arrondering.
For økologisk fjerkræproduktion er der sat fokus på emnerne: Foderstrategi – hjemmeblander eller færdigfoder, fremstillingspris pr. kg æg – herunder foderomkostninger, fremstillingspris på korn og arrondering.
For økologisk svineproduktion er der sat fokus på emnerne: betydningen af jordens beliggenhed for din
bundlinje, godt grovfoder har sin pris, den økologiske svineproducent som købmand og fremstillingspris på
korn.
Derudover er der i alle hæfterne et emne omkring samarbejde om forsyning af foder og gødning.
Resultaterne i arbejdspakke 2 tydeliggjorde, at det i den økologiske produktion er væsentligt med en tværfaglig indsats. Derfor sætter den udviklede Best Practice for udvalgte rådgivningsmetoder fokus på den
tværfaglige indsats ved at kombinere den animalske, plantefaglige og økonomiske tilgang til bedriften.
Den udviklede Best Practice er udarbejdet som en folder kaldet ”Best Practice for rådgivningsforløbet –
tværfagligt sparringsmøde”, som beskriver processen i dens tre faser: Forberedelse, Tværfaglige sparringsmøder samt Handlingsplan og opfølgning. I folderen beskrives den praktiske tilgang til og refleksionerne omkring hver af de tre faser, således at landmanden møder en effektfuld, tværfaglig rådgivning, der
tager udgangspunkt i de udviklede hæfter ”Hele vejen rundt om bedriften”.
Hæfterne og den anbefalede Best Practice er samlet set – i sin sammenkobling af faglige og økonomiske
analyser – med til at understøtte landmandens beslutningsparametre og -strukturer med henblik på at
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styrke den økologiske bundlinje.
AP 4 Test og afprøvning
I arbejdspakke 4 er der foretaget en test og afprøvning af den udviklede Best Practice i samarbejde med
fire landmænd – én indenfor hver af de fire sektorer – og deres daglige animalske, plantefaglige og økonomiske rådgivere, således at der var fokus på den tværfaglige tilgang.
Til hver af afprøvningsforløbene modtog landmanden sit eget hæfte, hvor hans individuelle data er kombineret med faglig viden indenfor de fokusområder, som resultaterne fra arbejdspakke 1 og 2 har konkluderet
som relevante indenfor hver af de fire sektorområder. I afprøvningsforløbet har hver rådgiver med udgangspunkt i landmandens individuelle hæfte udpeget tre fokusområder, som er blevet diskuteret på de
efterfølgende møder. Møderækken i afprøvningsforløbene har fulgt procesbeskrivelsen i den udviklede
Best Practice.
Efter afprøvningsforløbene er tilbagemeldingerne fra landmændene og de deltagende rådgivere blevet indarbejdet i de fire hæfter samt den udviklede Best Practice for at sikre en optimal fremtidig anvendelse af
projektets resultater.
AP 5 Projektledelse og kommunikation
Projektledelsesopgaven har fokuseret på at lede og få fordelt de forskellige opgaver i projektet samt håndtering af eksterne samarbejdspartnere.
Der er med henblik på sikring af fremdrift, vidensdeling og koordinering i projektet afholdt en række projektmøder, ligesom der er afholdt to styregruppemøder med præsentation af projektets resultater samt diskussion af deres optimale anvendelse.
Projektets resultater er præsenteret ved Økologikongressen i november 2017 og et møde målrettet landmænd, ligesom væsentlige resultater, der er blevet formidlet på LandbrugsInfo, er blevet inddraget i et oplæg ved Plantekongressen i januar 2017. Derudover er projektets resultater præsenteret på Facebook-siden Økonomi og ledelse i landbruget.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
- Andet
- Hæfter med landmandens individuelle data kombineret med faglig viden samt Best Practice for anvendelse heraf
Uddybning leverancer
Der blev i 2016 leveret følgende leverancer i projektet:
• En brancheanalyse for den økologiske branche.
• Sektoranalyser for henholdsvis økologisk plante-, svine-, fjerkræ- og mælkeproduktion.
• En udpegning og konkretisering af nogle af de mest betydende fokusområder for de økologiske bedrifter
set på sektorniveau.
I 2017 er der leveret følgende leverancer:
• En opdatering af sektoranalyserne for de fire sektorer
• En kvalitativ videnindsamling i form af to fokusgrupper med henholdsvis økologiske mælke- og planteproducenter, telefoninterviews med økologiske svineproducenter samt en præsentation og diskussion af projektets resultater for en erfagruppe bestående økologiske fjerkræproducenter. Erfaringerne herfra er opsummeret i fire notater.
• Kortlægning og analyse af de mest betydende beslutningsområder i form af fire hæfter, hvor landmandens individuelle data kombineres med faglige og økonomiske analyser indenfor hver af de økologiske sektorer. Hæfterne ”Hele vejen rundt om bedriften” er individuelle for de fire sektorer og indeholder emner om
følgende:
• Økologisk mælkeproduktion: arrondering, fremstillingspris på EKM og FEN, afgræsning, foderomkostninger pr. EKM og samarbejde om forsyning af foder og gødning.
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• Økologisk planteproduktion: afgrødevalget betydning for top- og bundlinje, gødning som vej til højere udbytter, landmanden som købmand, fremstillingspris på korn, arrondering og samarbejde om forsyning af
foder og gødning.
• Økologisk fjerkræproduktion: Foderstrategi – hjemmeblander eller færdigfoder, fremstillingspris pr. kg æg
– herunder foderomkostninger, fremstillingspris på korn, arrondering og samarbejde om forsyning af foder
og gødning.
• Økologisk svineproduktion: betydningen af jordens beliggenhed for din bundlinje, godt grovfoder har sin
pris, den økologiske svineproducent som købmand, fremstillingspris på korn og samarbejde om forsyning
af foder og gødning.
• En Best Practice for rådgivningsforløbet ”Tværfagligt sparringsmøde”, der beskriver, hvordan hæfterne
bør anvendes i et tværfagligt rådgivningsforløb.
• Et afprøvningsforløb, hvor de udviklede hæfter samt den udviklede Best Practice er blevet testet hos landmænd indenfor de fire sektorer i samarbejde med deres daglige rådgivere. Den efterfølgende erfaringsopsamling har bidraget til en justering af hæfterne og den udviklede Best Practice.

Note 85. Bæredygtigt jordbrug gennem præcisionsdyrkning / Innovationer för hållbar växtodling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer, InterReg Skagerrakprogram
Projektets formål:
At styrke den danske indsats på præcisionsjordbrug ved at etablere en fællesnordisk samarbejdsplatform,
som sikrer synergi og adgang til komplementerende viden om praktisk præcisionsjordbrug fra Sverige og
Norge. Platformen skal endvidere sikre, at der sker en effektiv videnspredning til danske landmænd inden
for præcisionsjordbrug, således at ny viden hurtigst muligt kan omsættes til merudbytter og reduceret ressourceforbrug.
Projektets aktiviteter:
I 2017 har vi gennemført følgende aktiviteter: Afholdt Seminar, haft stand og udført maskingennemgang
med fokus på præcisionsjordbrug i økologisk jordbrug ved Store Markdag den 21. september 2017 med
(240 deltagere). Formidlet ny viden om præcisionsjordbrug i faktaark, artikler, fælles nordiske nyhedsbreve
og videoer på LandbrugInfo og Facebook. Vi har deltaget i transnationale projektmøder i Sverige og Norge.
Der har været netværksmøder inden for anvendelse af satellitdata til tildelingskort og kortlægning af planteavlernes behov for rådgivning indenfor præcisionsdyrkning via planteavlsrådgivningerne. Endeligt er der
udviklet vejledning og faktaark til behovanalyse af landmandens maskinpark 'præcisionstjek'
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
- Udgivet 3 artikler om præcisionsjordbrug
- Dokumenteret viden om 8 bedrifters maskinpark i forhold til at kunne graduere dyrkningen
- Udarbejdet 4 fakta-ark, samt en vejledning
- Gennemført åbent seminar om præcisionsjordbrug for økologer med 240 deltagere
- Udsendt 3 nyhedsbreve i samarbejde med svenske og norske partnere
- Udgivet to videoer
- Afholdt to netværksmøder om satellitbaseret beslutningsstøtte og et møde om etablering af netværk for
planteavlsrådgivere
- Deltaget i 2 projektmøder i Sverige og Norge
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Note 86. Fosforbehov og tilpasning til ny fosforregulering
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at sikre, at landmanden på den mest hensigtsmæssige måde tilpasser sin fosforanvendelse til
den ny fosforregulering, som formentlig er på plads i løbet af 2016 og implementeres fra 2017/18. Det sker
ved at forbedre metoden til jordanalyser til bestemmelse af markens fosforbehov. For landmanden betyder
det både, at udbyttetab og unødige omkostninger ved henholdsvis for lav og for høj tilførsel af fosfor undgås. Der vil også være en miljømæssig gevinst ved at undgå en unødig fosfortilførsel.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 - Vidensyntese:
I samarbejde med Aarhus Universitet er der gennemført en omfattende vidensyntese af eksisterende
dansk og udenlands litteratur om DGT-metoden, som er en ny og innovativ måde at måle jordens indhold
af plantetilgængeligt fosfor. Syntesen omfattede også en gennemgribende dataanalyse af 33 danske markforsøg, hvor DGT-metoden (Diffusive Gradients in Thin Films) er sammenlignet med den traditionelle danske fosforanalyse, Fosfortallet. I december blev der afholdt en wokshop med inviterede danske og udenlandske forskere, som har arbejdet med DGT-metoden. På baggrund af workshoppen blev det konkluderet,
at DGT-metoden er tilstrækkelig lovende til, at SEGES vil anbefale et eller flere danske kommercielle analyselaboratorier at tilbyde analysen til danske landmænd.
Arbejdspakke 2 - Yderligere forsøg og undersøgelser af DGT- metoden:
For at supplere det eksisterende danske forsøgsgrundlag er der gennemført tre markforsøg, hvor DGT-metoden er sammenlignet med det traditionelle Fosfortal. I samarbejde med Københavns Universitet er der
gennemført et meget detaljeret studie i et markforsøg i Nordjylland, hvor konsekvensen af fosformangel i
vårbygs tidlige vækststadier er undersøgt.
Arbejdspakke 3 - Tilpasning til ny fosforregulering:
Den 1. august 2017 trådte en ny kvælstof- og fosforregulering i kraft, og denne regulering erstatter den hidtidige regulering af udbringningsarealet ved hjælp af beregning af dyreenheder og et maksimalt antal dyreenheder pr. ha. Den ny regulering er så fundamental anderledes end den tidligere, og der er gennemført en
massiv analyse-, tolknings- og informationskampagne overfor danske landmænd og konsulenter. Bl.a. er
der i projektet udviklet et beslutningsstøttesystem, hvor landmænd og konsulenter let kan indtaste bedriftens grundoplysninger og derved få beregnet det nødvendige harmoniareal i hvert af planperioderne fra
2015/16 og fire år frem. For at undersøge konsekvenserne af den ny regulering er der gennemført en analyse af de nødvendige tilpasningsmuligheder hos 20 bedrifter med kvæg og svin i Syd- og Vestjylland.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet strategier for tilførsel af fosfor til landbrugsjorden, og for tilpasning til den ny fosforregulering.
Der er udarbejdet vejledningsmateriale om tilpasning til den ny fosforregulering.
Der er udarbejdet et beslutningsstøtteværktøj, som beregner konsekvensen af den ny fosforregulering på
konkrete landbrugsbedrifter på basis af en række grundoplysninger.
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Note 87. Bedre udnyttelse af potentialet i majsensilage
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at forbedre dækningsbidraget i mælkeproduktionen ved at øge køernes udnyttelse af majsensilage via en mere effektiv fysisk bearbejdning af majsafgrøden ved høst. Det sker ved at teste en ny metode
til kerneknusning og fysisk behandling af afgrøden ved høst af majshelsæd til malkekøer.
Projektets aktiviteter:
Et fodringsforsøg er startet op på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) og afsluttes i første kvartal af
2018. Partier af majsensilage af sorten Ambition, som udgør de forskellige forsøgsbehandlinger i fodringsforsøget, er fremstillet i oktober 2017 på en forsøgsmark ved Aarhus Universitet. Forsøgsbehandlingerne
omfatter majshelsæd høstet og snittet på 4, 9 og 18 mm med Claas Jaguar 960 finsnitter med en almindelig kerneknuser (MCC Classic 100/125) samt majshelsæd snittet på 9, 18 og 26,5 mm med Claas Jaguar
980 med MCC SHREDLAGE® 110/145 kerneknuser. Kontrolbehandlingen snittet på 9 mm er ensileret i
plansilo på DKC, mens de øvrige forsøgsbehandlinger er pakket og ensileret i wrapballer.
Der blev ugentligt udtaget planteprøver af forsøgsmarken inden høst for at ramme det planlagte tørstofindhold på 30 – 32 procent. Desuden er der udtaget repræsentative prøver af den høstede majshelsæd i forbindelse med høst.
I fodringsforsøget indgår 60 køer. Foderet er blandet efter princippet for Kompakt fuldfoder for at sikre høj
blandingsgrad, men majsensilagen er dog iblandet skånsomt til sidst i processen med en padleblander for
ikke at påvirke forsøgsbehandlingernes partikelstørrelse. Der er foretaget daglige registreringer af foderoptagelse, vandindtag, mælkemængde og vægt. Hver uge er der udtaget prøver af grundrationerne og af de
forskellige majspartier til analyse. Ved hver periodeafslutning udtages prøver af grundration, foderrest, indkøbte fodermidler, græsensilage og gødningsprøver til analyse.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Gennemførelse af produkttest
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Forsøgsbehandlingerne i form af majsensilage høstet på forskellige snitlængder og med forskellige typer af
kerneknusere er produceret på DKC. Fodringsforsøget er under gennemførelse på DKC og afsluttes i første kvartal 2018. Herefter vil data blive opgjort og publiceret. Projektets endelige leverancer vil være:
• Rapport med viden om effekt af shredlage og snitlængde under danske produktionsforhold i praksis.
• Nye anvisninger for snitlængde og kerneknusning ved høst af majshelsæd til ensilering og opfodring til
malkekøer.

Note 88. Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer, InterReg Nordsø
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle en samskabende og bæredygtig vandforvaltning, hvor landmanden og lokale
aktører i langt højere grad får medindflydelse på de vandmiljøplaner, som i dag udarbejdes på et meget
centralt niveau. Derved skabes en forvaltningsstruktur, som i højere grad understøtter de ideer, der ligger
bag en mere målrettet indsats, jf. beslutninger i Fødevare- og Landbrugspakken.
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Projektets aktiviteter:
Promilleprojektet medfinansierer Interregprojektet Water Co-Governance (WaterCoG)
Ap. 1 - Projektledelse. Koordinering nationalt og internationalt mellem partnere via skype og via møder i
Danmark og deltagelse i partnermøder i hhv. Holland (forår 2017) og Sverige (efterår 2017)
Afrapportering til EU (efterår 2017)
Ap. 2 - Kommunikation. Kommunikation national og international sket via hjemmeside, 1 projektfolder, 1
stk. video om virkemiddel, plakat ved konference og præsentationer i flere sammenhænge.
Ap. 3 – Baselineundersøgelse. Der er sammen med phd studerende og internationale partnere lavet en
meget stort anlagt survey, som vil medvirke til at skabe et overblik over de eksisterende forvaltningsstrukturer i de enkelte partnerlande på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Surveyen er udviklet færdig i 2017 og
udsendes slut 2017/start 2018.
Ap. 4 - Værktøjer og kapacitetsopbygning. Indsamling og deling af de bedste værktøjer, der anvendes i forbindelse med samskabende vandforvaltning i partnerlandene. I 2017 er der arbejdet med primært "Scalgo"
og "GIS-værktøj". Der har været et internationalt samarbejde og værktøjsudvekslingsforløb, herunder bl.a.
demonstration af droner ved Norsminde fjord af Hollandske partnere.
Ap. 5 - Implementering i pilotområde. SEGES er international hovedansvarlig for denne aktivitet. Der etableres i hele projektperioden i alt 14 pilotområder i Nordsøområdet. Der er for 2017 specifikt udviklet et implementeringsstrategi-papir
Der er arbejdet med at ændre til en mere samarbejdende forvaltning i pilot Ryå.
Pilotområde Hagensmøllebæk, hvor oplandskonceptet er testet i 2016 er blevet udvidet til at omfatte hele
Skive Fjord opland.
Der er oprettet en netværksgruppe med aktører indenfor området med fokus på mere lokal vandforvaltning,
herunder en studietur til Thyregod (Odderbæk).
Der er afholdt bilateralt møde med svenske partnere.
Ap. 6 - Evaluering
Ingen aktivitet I 2017
Ap. 7. Clustering” og vidensdeling.
Møde med Interegprojektet Topsoil samt SOILA2SEA workshop i Berlin.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt koncept/ny strategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
AP1
- afrapportering til EU og promilleafgiftsfond
- to partnermøder (Holland, Sverige)
- Koordinationsmøder danske partnere og Skype med international partnere
AP2
- Folder om WaterCoG projekt
- Video om virkemiddel
- Artikel i Teknik & Miljø maj 2017.
- Artikel på altinget December 2017
- Præsentation for landbrugsudvalg under LF - dec 2017
- Poster på dNmark forsker konference
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AP3
- Udformning af national og international survey
- Interviewundersøgelse Skive Fjord og Opland
AP4
- Demonstration af Tools, droner ved Norsminde Fjord (med Hollandsk partner)
- Vejledning til GIS tool
AP5
- Notat: Implementation concept for partners in the WaterCoG project
- Oprettelse af dansk netværk for lokalt baseret vandforvaltning (1. møde thyregod)
- 1 Bilateralt møde med Svenske partnere og myndigheder
- To møder med Odder Kommune og Landboforening (april, Juni)
AP7
- 2 cluster-møder hhv. med TOPSOILS og SOILS2SEA

Note 89. Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
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:
Afprøvning
Der er udvalgt 5 bedrifter, hvor der er foretaget en kontrolleret ændring i fodringen. Besætningerne er som
udgangspunkt fulgt over 2,5 måneder, hvor der er gennemført 3 perioder med forskellige fodringer og responset i form af mælkeydelse og foderforbrug er registreret. I 2 af bedrifterne er afprøvningen blevet afkortet, da bedriften af praktiske grunde var nødt til at skifte grovfoder midt i tredje periode. Data fra 3 af
afprøvningerne er analyseret. For de sidste bedrifter er dataopsamlingen afsluttet i december 2017 og analyserne af data er i gang.
Validering på eksisterende data
Der er gennemført en analyse på eksisterende data fra foderkontroller. Ved analysen er responset i form af
mælk samt fedt og proteinindhold i mælken, prædikteret i forhold til foderrationens indhold af energi, protein, fedt samt energikoncentration og kraftfoderandelen i foderrationen. Analysen er gennemført både inden for besætninger og på tværs af besætninger. I analysen er der desuden taget hensyn til race og laktationsstadie.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt koncept/ny strategi
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet et notat med resultatet fra en analyse, hvor modellen i prototypen er valideret på eksisterende data (foderkontroller). Modellen viser hvilket respons, der er opnået ved justering i foderets indhold
af energi og protein.
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Note 90. Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med dette projekt har været at vise landmænd, hvilke effekter marktiltag har for agerlandets dyr,
samt hvordan tiltagene virker. Dette er sket ved at sætte fokus på formidling af eksisterende viden om tiltag, der virker i agerlandet og ved at formidle, hvilke effekter naturfremmende tiltag har, samt hvordan udvalgte tiltag i markfladen kan indpasses i en rationel landbrugsdrift.
Projektets aktiviteter:
Ap 1. Demonstrationsejendomme
I 2017 har hver af de 3 demo-landmænd fortsat modtaget praktisk og faglig vejledning i, hvordan man kan
udføre biodiversitetsfremmende tiltag i sine marker. Der er desuden foretaget driftsøkonomiske vurderinger
af udgifter og indtægter ved etablering af tiltagene i markerne.
Ap 2. Effektvurdering
Det er meget væsentligt at kunne dokumentere betydningen af marktiltagene for naturindholdet på bedriften. Derfor er frivillige fra grønne organisationer blevet engageret til registrering af fugle og jagtbart vildt på
demonstrationsbrugene.
Ap 3. Kompetenceudvikling og faglig formidling
Der er lavet vidensopsamling, vidensdeling og udbredelse af viden om, hvilke effekter naturtiltag har for
agerlandets dyr, hvordan tiltagene virker, og hvordan udvalgte tiltag kan indpasses i en rationel landbrugsdrift. Der har været fokus på at formidle viden, der bygger på et solidt fagligt grundlag, er målrettet og praksisnært. Hidtidige erfaringer er blevet samlet, struktureret og formidlet til så mange landmænd i Danmark
som muligt.
I projektet er der sket en kompetenceudvikling af landbrugsrådgivere og landmænd, herunder også vidensdeling mellem landmænd, der har erfaring med markvildtstiltag, via afholdelse af 4 markvandringer for landmænd, 1 temadag for landmænd og 4 temadage for konsulenter og landbrugsskolelærere i 2017.
Igennem afholdelse af møder og temadage er der både nationalt og på lokal skala blevet udviklet et tættere
samarbejde mellem grønne organisationer, der spiller en vigtig rolle for udvikling af naturtiltag i landbrugslandet (SEGES, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Biavlerforening), landbrugsrådgivningen (SAGRO, VKST og Patriotisk Selskab) og landmænd. Dette er både sket med henblik
på vidensudveksling og med henblik på udvikling af et sæt fælles anbefalinger til biodiversitetsfremmende
tiltag i og omkring marken.
Ap 4. Motivationsfaktorer
Det er vigtigt, at landmændene kan motiveres til at gennemføre de tiltag på markfladen, som har størst
værdi for naturen. Derfor er der i 2017 blevet lavet to spørgeundersøgelser for at afdække, hvad der skal til
for at motivere flere landmænd til at igangsætte og pleje tiltagene.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- udarbejdelse af fælles anbefalinger fra grønne organisationer og landbrugsrådgivere
Uddybning leverancer
-Der er i 2017 afholdt 4 markvandringer, 1 temadage/workshop for landmænd og 4 temadag/workshop for
landbrugsrådgivere og landbrugsskolelærere inden for projektemnet
-Udarbejdet 10 faglige artikler i fagblade, m.m. om projektets resultater
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-Udviklet et godt, fagligt samarbejde mellem grønne organisationer, landbrugsrådgivningen og landmænd både nationalt og på lokal skala
-Udført registrering af fugle og jagtbart vildt på demonstrationsbrugene for at vurdere marktiltagenes effekt.
Resultater er formidlet i en rapport.
-Udarbejdet en række fælles anbefalinger til, hvordan landmanden kan sikre og højne naturværdien på sin
bedrift, med særligt fokus på tiltag på markfladen, som er formidlet igennem en fælles rapport, en informationskalender og via artikler på Landbrugsinfo og naturspottet.dk
-Indhentet erfaringer om, hvad der skal til for at motivere landmænd til at lave biodiversitetsfremmende tiltag
-Lavet vurderinger af udgifter og indtægter ved etablering af tiltag i markerne

Note 91. Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienters følsomhed
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
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, ved lovmæssig N regulering.
Projektets aktiviteter:
AP1. Projektledelse (Aktiviteter i 2016 og 2017)
Sikrer fremdriften og produktiviteten i projektet, herunder opretholdelse af tæt kontakt til de formelle arbejdsgrupper, der udvikler rammerne for den målrettede N-regulering. N-regulering defineres på baggrund
af recipienternes (fjord, kystvand) følsomhed og af retentionen fra rodzonen og ud til recipienten.
AP2. Case-møder på konkrete bedrifter og ad hoc dialogfora (aktiviteter i 2017)
Formål: At sætte landmanden i centrum, såvel den økologiske som den der overvejer at lægge om til økologi.
Indhold: Der er afholdt fokuserede bedriftsmøder på alle 6 case-bedrifter, hvor konkrete problemstillinger i
relation til N-reguleringen og det oplæg, som er lavet på basis af møderne i 2015 og 16 blev diskuteret.
Herunder også de evt. muligheder eller udfordringer, der kunne opstå, når en bedrift har marker med forskellig retention og/eller udledninger til recipienter med forskellig følsomhed.
AP3. Opfølgning på udredningen (2016 og 2017)
Formål: At sætte ”økologiske øjne” på de virkemidler og styringsværktøjer, der vil blive anvendt i N-reguleringen.
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 indgik som baggrundsviden i de øvrige arbejdspakker. Styregruppen beslutter, at i 2017 arbejdet fokuseres der på efterafgrøder som løsningsmodel
til at begrænse udvaskningen, og udførlige beregninger er lavet i forhold til den praktiske etablering, omkostninger og effekt.
AP4. Scenarier for økologisk landbrug, der udleder til følsomme recipienter (2016 og 2017).
Formål: At vurdere praktiske og økonomiske muligheder i ”følsomme” områder for økologiske landmænd,
og konventionelle landmænd, der overvejer omlægning til økologi.
Indhold: Der etableres arbejdsgrupper (på basis af fokusgrupperne fra AP2) med deltagelse af lokale økologikonsulenter og –landmænd og eksperterne fra KU og AU. Bedrifterne var placeret i Nordjylland, Midtjylland og Sdr. Jylland. Med udgangspunkt i eksisterende viden om udledning af næringsstoffer, blev flere
scenarier dannet for de deltagende case bedrifter. Case-bedrifternes sager er afrapporteret i notater, som
ikke er offentlig tilgængelig. Anonymiserede sammendrag gøres offentlig tilgængeligt.
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Virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen blev listet, og langsigtede dyrkningsstrategier blev belyst.
De økonomiske konsekvenser for de forskellige dyrkningsstrategier er beskrevet. Der er udarbejdet et let
tilgængeligt faktaark, hvor der henvises til forskellige virkemidler og konsekvenser.
AP5. Økologisk landbrug, der udleder til recipienter med lav følsomhed (2017)
Formål: At undersøge mulighederne for at øge de økologiske udbytter gennem en større gødningstildeling.
Indhold: Der er frygt for, at de økologiske bedrifter kan komme under pres i de områder, der udleder til recipienter med lav følsomhed. Problemer med tilgængelighed af gødningsmidler og de nye fosforkrav har dog
vist sig at være begrænsende faktorer for disse bedrifter.
Arbejdet i denne arbejdspakke er derfor begrænset og har resulteret i en mindre aktivitet af eksterne konsulenter.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
1. Projektet har resulteret i to online artikler, hvor der vejledes om emnet målrettet arealregulering for økologiske eller konventionelle bedrifter i omlægning.
2. Projektet har lavet et værktøj om valg af efterafgrøder og som kan bruges af landmænd, som driver landbrug efter den økologiske vejledning, og som skal begrænse deres kvælstofudvaskning.
3. Der er leveret en rapport som beregner de økonomiske konsekvenser af ændring af scenarier hos økologiske landbrug som vil begrænse deres kvælstofudvaskning.
4. Case-bedrifternes sager er afrapporteret.
5. Der er lavet et let tilgængeligt fakta ark som vejledning i praksis.

Note 92. Økologisk vinterraps - landmandens vej til stabile og høje udbytter
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Det er projektets formål at øge bedriftens samlede dækningsbidrag ved dyrkning af vellykket økologisk vinterraps, som med stabile og høje udbytter er en højværdiafgrøde. Det skal ske ved at forsyne økologiske
landmænd med faktabaseret viden, så de kan opnå et frøudbytte på minimum 3 ton pr. ha og derigennem
sikre en dansk selvforsyning med økologisk raps.
Projektets aktiviteter:
AP 1, Registrering og dataindsamling.
Der er indsamlet data og lavet registreringer i 31 marker fordelt i hele landet. Der er i løbet af sæsonen udsendt tre Survey Xact skemaer til besvarelse hos økologikonsulenter og forsøgsfolk. Der er indsamlet data
om marken, forfrugt, sortsvalg, såning, fremspiring, gødningstildeling, radrensning, snegleangreb, angreb
af rapsjordlopper, skårlægning- og høstdato og udbytte. Der er lavet registreringer af angreb af rapsjordloppelarver og glimmerbøsser, og bedømt plantetal og ukrudtsdækning i markerne. Før høst er der registreret
ukrudtsdækning og antal nødmodne stængler som udtryk for angreb af knoldbægersvamp og andre svampesygdomme, og der er lavet en generel vurdering af afgrøden ved høst. Der er taget planteprøver til mineralstofanalyse. Dataindsamlingen er suppleret med vejr- og satellitdata.
AP2, Analyse og formidling
Der er gennemført en statistisk analyse af data fra de 31 marker, og resultaterne er formidlet i Oversigt
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over Landsforsøgene 2017 og på LandbrugsInfo, og omtalt i Økologi – Inspiration til Jordbruget.
Der er desuden lavet videooptagelser i nogle af de marker og med landmænd, der deltager i dataindsamlingen, og to af disse videoer er formidlet via FaceBook opslag under SEGES Økologi Innovation.
Landbrugsrådgivningen VKST har desuden afholdt en markdag med demonstration af økologisk vinterraps.
Der er afholdt styregruppe/følgegruppemøde med koordinering af aktiviteter med Økologisk Landsforening.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Indsamlet data og dataanalyse, 31 marker
Uddybning leverancer
Data er publiceret i Oversigt over Landsforsøgene 2017.
Udbytteniveauer og de indsamlede data og den indledende dataanalyse er formidlet på LandbrugsInfo.
Der er afholdt markdemonstration hos VKST.
To videoer er publiceret (med hhv. 2100 og 1800 visninger på FaceBook).
Der er leveret input til en artikel til Økologi – Inspiration til Jordbruget med omtale af dataindsamlingen. En
mere omfattende formidling af udbytteniveauer og dataindsamlingen i det hele taget er i stedet publiceret
på LandbrugsInfo og i Oversigt over Landsforsøgene.

Note 93. Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
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.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i året 2017 er gennemført efter en bevilling om projektforlængelse på et halvt år.
Arbejdspakke 1: Malkekvægbedrifternes udviklingsmuligheder
De gennemførte fokusgruppeinterviews i 2016, viste et begrænset behov for et screeningsværktøj. Det blev
vurderet, at samspillet mellem reglerne og udpegningerne samt muligheder for strategiske og tekniske løsninger er så kompliceret at udviklingen af et screeningsværktøj, der både kunne være tilstrækkeligt præcis,
og samtidigt let-anvendeligt, ikke var mulig. Der blev derfor vurderet at behovet, for nuværende ikke var
tilstrækkeligt til, at det var nyttigt at udarbejde en teknisk beskrivelse.
De deltagere i fokusgruppeinterviewene, der kom fra kommunerne, var dog interesseret i screeningsværktøjet ud fra den tanke, at det vil give landmændene bedre kendskab til de naturudfordringer, der er i nærheden af deres produktion, og dermed gøre dem bedre rustet til at forstå det komplekse sammenhæng med
kommunernes sagsbehandling, når det gælder sårbare naturarealer. Konklusionerne blev sammenfattet i
notat, der kan tjene som inspiration for kommende projekter
Arbejdspakke 2: Vækstmuligheder på kort og længere sigt
Med arbejdspakken blev der gennemført et analysearbejde af case-ejendommes vækstmuligheder på kort
198

Promilleafgiftsfonden for landbrug – Noter til supplerende oplysninger –
Regnskab 2017
og lang sigt. De naturmæssige begrænsninger og økonomiske konsekvenser af disse blev samlet og beskrevet, ligesom det blev vurderet om, der kan gives anbefalinger til vækststrategier for de enkelte ejendomme. Resultaterne er sammenfattet i en rapport. Det viste sig meget vanskeligt at overføre den enkelte
ejendoms økonomiske og miljømæssige udfordringer til egentlige generelle strategier for andre ejendomme, men det var muligt at fremstille et notat om anvendelse af økonomiske modeller til belysning af
langsigtede økonomiske dispositioner ved forskellige udviklingsstrategier betinget af lokale miljøforhold.
Notatet kan anvendes som beslutningsstøtteværktøj og kan videreudvikles.
Arbejdspakke 3: Viden og erfaringer om udviklingen af økonomisk og miljømæssig bæredygtig vækst i
mælkeproduktionen i andre lande
I denne arbejdspakke blev, der via spørgeskemaer og litteraturstudier indsamlet viden om økonomiske og
miljømæssig bæredygtig vækst i mælkeproduktionen i andre lande. Fokus blev rettet mod de særlige forhold omkring ammoniakreguleringen, der via projektet har vist sig at have betydning for vækstmulighederne i malkekvægbrug i Danmark. Ammoniakreguleringen har bl.a. udgangspunkt i internationale konventioner og EU direktiver. Der blev udarbejdet og udgivet en rapport om emnet.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Optimerende teknologi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Fokusgruppeinterviews er sammenfattet i et notat, der beskriver behovet for et screeningsværktøj
Artikel i tidsskriftet kvæg, om reduceret proteintildeling som virkemiddel til reducering af miljøbelastning.
Sammenfattende rapport om casebedrifternes miljømæssige udfordringer, mulige løsninger og økonomiske
konsekvenser af mulige strategier.
Udgivelse og præsentation af notat om Metoder til værdisætning af lokale miljømæssige begrænsninger for
mælkekvægproducenter
Udgivelse af rapport om Miljøreguleringen af malkekvægbedrifter i andre EU-lande

Note 94. Økologisk vidensindsamling og formidling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med projektet er, at der fra nationale og internationale forsøg- og forskningsresultater genereres
brugbar formidling af den nyeste viden indenfor det brede økologiske fagområde. Således, 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:
I 2017 har vi i forlængelse af de aktiviteter, der blev gennemført i projektet i 2016 gennemført følgende aktiviteter:
1.Økologiske principper og rammevilkår:
Der er udarbejdet 7 artikler med fokus på regler for droneflyvning, økologisk planteavl og økologiske slagtekyllinger, gødning ved omlægning og økologisk kvægbrug. Der er udviklet to værktøjer til brug for rådgivningsbesøg i besætninger med fokus på at reducere antal dødfødte kalve i økologiske besætninger.
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2.Faglig formidling med fokus på plante-, husdyrproduktion og bæredygtighed: Der er udarbejdet 5 faglige
artikler, en video om bekæmpelse af bjørneklo og en roll up vedr. fjerkræproduktion. Desuden er der gennemført en markvandring og der er holdt temaoplæg om Bæredygtighed. En konsulent har deltaget i ADSA
Kongres om mælkeproduktion i USA. Endelig er hjemmesiden om Dansk produceret protein opdateret.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er leveret:
10 faglige artikler om regler og vejledninger indenfor den økologiske produktion, såvel husdyr som plante
1 artikel om Økonomi i udplantning af økologiske roer
1 Faktaark om Kalve på græs i økologiske besætninger
1 film om Bekæmpelse af Bjørneklo
1 Markvandring for mikroforædlere
1 Oplæg om Bæredygtighed for studerende
Færdigopdateret hjemmeside om dansk produceret protein
Roll-up til Fjekrækongres
Deltagelse i International Kongres i USA
1 tjekliste til fokus på dødfødte kalve i økologiske malkekvægbesætninger
1 spørgeguide til besætningsbesøg med fokus på dødfødte økologiske kalve.

Note 95. Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet med projektet er at opnå en produktivitetsstigning og en forbedret dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger gennem avlsmæssig udvikling mod sundere og længere levende køer og således opnå en produktivitetsstigning og forbedret økonomi. Gennem formidling af ny viden skal gevinsten af systematisk
krydsning af malkeracer og anvendelse af genomiske test synliggøres. Vi vil samtidig nedbryde de barrierer, som hindrer udbredelsen.
Projektets aktiviteter:
I 2017 er udført nedenstående aktiviteter:
Arbejdspakke: Anvendelse af genomisk test
1. Formidling af resultater fra arbejdspakken ”Anvendelse af genomisk test” i projektet ”Kryds, test og vind
– Udvikling”.
• Der er udarbejdet artikler omkring muligheden for at opnå en økonomisk gevinst ved at bruge genomisk
test, kønssorteret sæd og kødkvægssæd under besætningens givne forudsætninger.
• Der er planlagt og afholdt webinar for avlsrådgivere samt holdt indlæg på kursus for dyrlæger omkring
økonomi i brug af genomisk test.
• Der er udarbejdet faglig artikel om anvendelse af kødkvægstyre på malkekvæg.
Arbejdspakke: Anvendelse af krydsning mellem malkeracer
• Der er udarbejdet artikler på baggrund af erfaringer fra besætninger der krydser. Artiklerne beskriver om
fordelene ved krydsning mellem malkeracer
• Der er udarbejdet faglige artikler, som understøtter udbredelsen af krydsning mellem malkeracer i danske
besætninger.
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Der er således fokuseret på at bringe resultater fra projektet ”Kryds, test og vind – Udvikling” ud til mælkeproducenter og rådgivere samt viderebringe aktuel og relevant viden, som understøtter projektets formål.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
I 2017 er der leveret
• 9 faglige artikler
• 3 artikler om besætninger der krydser
• webinar for avlsrådgivere
• Indlæg på kursus for dyrlæger

Note 96. Fastholdelse af økologisk momentum i detail
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet med projektet er at øge afsætningen af økologiske fødevarer i dagligvarehandlen i Danmark.
Projektets aktiviteter:
Indsats I: Målrettede strategiske inputs og inspiration til kæderne
- Der har været en løbende dialog og sparring omkring fremme af økologi med kædeledelsen i alt 13 dagligvarekæder. 8 af disse dagligvarekæder er præsenteret for målrettede potentiale analyser og for hvordan
de mere strategisk kan styrke og udvikle økologi - bl.a. i forhold til sortiment, eksponering, synlighed og
kommunikation.
Indsats II: Uddannelse af dagligvarehandlens ansatte i forhold til økologi
- Der er gennemført 7 heldagsworkshops med deltagelse af 179 ansatte i dagligvarehandlen og der er gennemført 6 2-timers workshops med i alt ca 400 deltagere.
Indsats III: Øget synlighed af de økologiske varer og de økologiske budskaber i indkøbssituationen
- Der er udviklet, produceret og udsendt en lang række forskellige øko-skilte til butikkerne. Bl.a. loftskilte,
hyldeforkanter, gulvmarkeringer, Ø-mærker til butikskølere og til vinduer og butiksskilte med konkret information om fordelene ved at vælge økologi.
Indsats IIII: Gennem førelse af kampagner/events i samarbejde med kæderne.
- Der er udviklet og produceret en økologisk årshjul med forlag til økologiske aktiviteter og kampagner over
hele året. Denne er udsendt til beslutningstagere i alle dagligvarekæder.
- Der er i projektet udviklet og gennemført 5 landsdækkende kampagner i dagligvarehandlen. Temaerne for
disse er Ørets Økolog (Netto), Økobanden (Netto), Høstfest (bl.a. i Coop kæderne og i Føtex), Økodage
(SuperBrugsen, Kvickly og DagliBrugsen) og Ren Madglæde (Føtex)
- Der er udviklet og produceret og udleveret 2 hæfter med opskrifter/information om økologi, i et oplag på i
alt 67.000
- Der er gennemført 35 demonstrationer/events med generisk formidling af økologi.
- Der er udviklet en lang række merchandice til at understøtte aktiviteter og kampagner i dagligvarehandlen. Bl.a. 41.500 madkasser, 24.000 børnetattoes, og der er gennemført en række generiske fotooptagelser til brug for markedsføring af økologi.
- Der er gennemført en række informationsaktiviteter på sociale medier i form af 30 opslag, der er nået ud
til 1,4 mio forbrugere og som bl.a. har genereret 22.400 likes
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Indsats V: Formidling af viden om det økologiske marked, de økologiske forbrugere og fødevaretrends
- Der er udviklet, produceret og offentliggjort et markedsnotat og en rapport om de økologiske forbrugere/arketyper.
- Der er udsendt nyhedsbreve til de økologiske virksomheder
- Forbrugeranalyserne/markedsdata fra projektet er desuden formidlet til 120 virksomheder detailkæder på
øko-inspirationsdag ved Nyborg Destilleri.
- Der er desuden gennemført en lang række 1-1 møder med de økologiske virksomheder med formidling af
projektets aktiviteter, markedsdata og forbrugertrends.
- Der er gennemført løbende pressemæssig formidling af markedsdata og potentiale og der er løbende genereret presseomtale af projektets del-aktiviteter og resultater.
I alt er der i projektet genereret 343 presseomtaler fordelt på både TV, radio, nationale aviser, detailhandels fagpressen og landbrugs fagpresse.
Projektets resultater:
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Gennemførelse af informationskampagne
- Andet
- Styrkelse af dagligvarehandlens og virksomhedernes strategiske kompetencer i forhold til afsætning af
økologiske fødevarer
Uddybning resultater
- De foreløbige tilbagemeldinger fra dagligvarehandlen og virksomhederne viser at projektet har bidraget til
at skabe en vækst i salget af økologiske fødevarer i dagligvarehandlen i 2017 på i alt 1,2 mia, svarende til
ca. 14%. Disse tal understøttes af scanningsdata fra ACNielsen.
- Projektet har skabt basis for en markant forøgelse af udbuddet af økologiske varer i detailhandlen - formentlig væsentlig flere end målsatte nettotilgang på ekstra 300 øko varer i dagligvarehandlen i 2017, jvf. de
foreløbige tilbagemeldinger fra kæderne. Tilgangen af flere økologiske produkter i sortiment har været særdeles markant i kæder som eks. Bilka, Føtex, Netto, Lidl, Aldi, Menü og Spar.

Note 97. Forbrugertillid og markedsvækst via formidling og udvikling af økologisk praksis
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål er at fremme væksten af det økologiske marked i Danmark ved at fastholde og øge forbrugertillid og interesse for økologisk produktion. Det gøres ved aktiviteter, der dokumenterer og formidler
best practice i økologisk landbrug til både forbrugere og landmænd, samt formidling af forbrugerforventninger til de økologiske landmænd, til inspiration for faglig udvikling, gårdudvikling og afsætning. Ligeledes arbejdes med formidling af nye forbrugernære afsætningsveje, der understøtter forbrugertillid, dialog og afsætning.
Projektets aktiviteter:
Følgende hjemmeside har samlet alt vedr. projektet herunder samtlige resultater: http://okologi.dk/landbrug/projekter/tvaerfagligt/forbrugertillid-og-markedsvaekst
I meget kort form følger her resultaterne:
Arbejdspakke 1: Vurdering og dokumentation af best practice i økologisk produktion i forhold til forbrugerkrav.
Projektet her har i forhold til vurdering af forbrugerkrav lukreret på, at der i et andet projekt er finansieret
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udvikling af 6 forbrugerarketyper på baggrund af undersøgelse fra GfK ConsumerScans, hvor undersøgelserne tydeligt viser, hvilke parametre, som forbrugerne lægger afgørende vægt på i forhold til deres til- og
fravalg af økologi. Dette er brugt som afsæt i arbejdspakke 1, og det er formidlet til landmændene både via
Markedskompendiet til alle økologiske landmænd i Danmark, og via Landsskuet mv.
Ydermere er indledt samarbejde med EPINION om frembringelse af yderligere informationer om forbrugeres krav.
Husdyrbekendtgørelsesarbejde er vurderet i forhold til forbrugernes krav.
Der er arbejdet med Ulande og økologi med dokumentation i forhold til, at økologi i Ulande ikke er lig med
sult – tværtimod.
I forhold til de økologiske landmænd, er der arbejdet med at synliggøre forbrugernes forventninger til, at
økologer er ansvarlige i forhold til klima. Dette er brugt på 3 møder for at motivere endnu flere landmænd til
at arbejde med at være det i praksis.
På møder først på året 2017 blev hele økologiens udvikling sat til debat på 8 regionale møder. Møderne
gav mulighed for at debattere, hvor vi sammen kan løfte økologien. Målet var at udvikle økologien, også
der hvor vi udfordres af nye mærker og koncepter, f.eks. inden for dyrevelfærd, biodiversitet, sociale forhold, bæredygtighed, klima eller et ønske om lokal eller dansk oprindelse.
Arbejdspakke 2: Formidling af udviklingsveje og nye forbrugernære afsætningsveje, der understøtter forbrugertillid og afsætning.
Kompendium om markedsforhold og lokal afsætning er lavet og tilsendt samtlige økologiske landmænd i
Danmark.
Arbejdspakke 3: Økologiske Frontløber som inspiration og motivation
"Godt økologisk håndværk 2017” præsenterede de økologiske frontløbere 2017 i kategorierne "Økologi i
balance", "Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning", "Socialt engagement", og "Ekstraordinær dyrevelfærd".
Forud havde hele branchen haft mulighed for at indstille kandidater, og et panel af øko-landmænd, en økovirksomhed, køkkenkyndige og en forbruger udpegede, hvilke 3 kandidater i hver kategori, som skulle beskrives nærmere i indgående artikler. ’Økologisk frontløber’-kandidaterne blev præsenteret i avisen Økologi
& Erhverv og på okologi.dk, ligesom et samlet hæfte med alle kandidater blev udsendt til alle økologiske
landmænd i Danmark.
I starten af marts havde 250 fra den økologiske branche mulighed for at stemme på deres favoritter, og der
blev kåret en vinder i hver kategori.
Resultaterne af afstemningen offentliggjordes i avisen Økologi & Erhverv samt på www.okologi.dk, ligesom
hele indsatsen er bredt ud gennem en bred presseindsats til andre landbrugsfaglige medier og til de sociale medier. Film med de fire vindere kan findes via hjemmesiden samt på Youtube. For hver vinder er lavet
en kort film, som er mere generel og letforståelig, så også ikke fagfolk kan være med. Der er dertil lavet
længere og fagligt tungere film om hver vinder.
Gennem nyhedsbreve er der over året gjort opmærksom på projektet, ligesom der er lavet artikler med
nærmere beskrivelser og inspiration om emner indenfor projektet.
Via Facebook er der arbejdet med forbrugeroplysning og synliggørelse af innovative økologiske landmænd.
Projektets resultater:
- Forbedret/øget forbrugerkontakt
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Andet
- Motivering af Øko-landmænd til at udvikle økologi i forhold til forbrugerkrav og forventninger for at fastholde den høje forbrugertillid til økologi
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Uddybning resultater
To kompendier udsendt til samtlige økologiske landmænd hhv. ”Godt økologisk håndværk 2017” – synliggørelse af økologiske frontløbere samt Kompendiet ”Inspiration til nye afsætningsstrategier KOM TÆTTERE PÅ DINE KUNDER”. Materialerne er også udleveret og synliggjort på Landsskue og Økologi-kongressen.
8 film er produceret og udbredt om vinderne af Godt økologisk håndværk.
8 regionale møder er gennemført med stor opbakning og drøftelse af økologiens udvikling i forhold til forbrugernes krav og forventninger.
Møder er gennemført om klima og forbrugerforventninger.
Artikler er skrevet i Økologi & Erhverv, og der er arbejdet på facebook og formidlet via projektets hjemmeside.

Note 98. Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle et koncept for, hvordan trængte og lukningstruede landbrug kan revitaliseres og gøres økonomisk bæredygtige, så arbejdspladser og familier forbliver på landet. Formålet med
projektet er desuden at sikre grundlaget for generationsskifte.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en analyse, der fastlægger de geografiske områder, som projektet vil arbejde i. Projektet vil blive geografisk bredt funderet med aktiviteter i hele landet.
Der er etableret et tværfagligt rådgivningsteam og indgået samarbejdsaftaler med eksterne aktører:
SAGRO, ØkologiRådgivning Danmark, AGROVI og Gefion.
Der er gennemført annoncering – med oplysninger om projektet, og om at man kan tilmelde sig.
Der er etableret en platform for registrering af trængte men omstillingsparate landbrug, til brug for matchmaking og videreudvikling af ejendomme.
Der er planlagt en model for platform hvor unge potentielle økologer kan registrere sig – unge som ønsker
at indgå i overtagelse og/eller generationsskifteforløb.
Der er gennemført arrangementer, som viser mulighed for at indgå i projektet og dertil klæder de unge
landmænd bedre på til at træffe beslutninger om deres fremtidige landmandsliv.
Der er gennemført analyse af 22 bedrifter med henblik på at skabe grundlag for en bæredygtig fremtid inkl.
besøg og inddragelse af relevante konsulenter, for at sikre en velfunderet analyse med afsæt i værdiskabelse, muligheder for lokal afsætning, egen færdigvareproduktion, specialproduktion etc.
Udvikling af basismaterialer/prospekt-skabelon er i proces– Materialerne forfines og videreudvikles i hele
projektperioden.
Der er etableret en platform for registrering af mentorer. Der er samlet en gruppe af 20 interesserede mentorer.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
- Andet
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- Modeller for generationsskifte
Uddybning leverancer
Der er etableret et tværfagligt rådgivningsteam og indgået samarbejdsaftaler med eksterne aktører:
SAGRO, ØkologiRådgivning Danmark, AGROVI og Gefion.
Der er gennemført annoncering – med oplysninger om projektet, og om at man kan tilmelde sig.
Der er etableret en platform for registrering af trængte men omstillingsparate landbrug, til brug for matchmaking og videreudvikling af ejendomme.
Der er planlagt en model for platform hvor unge potentielle økologer kan registrere sig – unge som ønsker
at indgå i overtagelse og/eller generationsskifteforløb.
Der er gennemført arrangementer, som viser mulighed for at indgå i projektet og dertil klæder de unge
landmænd bedre på til at træffe beslutninger om deres fremtidige landmandsliv.
Der er gennemført analyse af 23 bedrifter med henblik på at skabe grundlag for en bæredygtig fremtid inkl.
besøg og inddragelse af relevante konsulenter, for at sikre en velfunderet analyse med afsæt i værdiskabelse, muligheder for lokal afsætning, egen færdigvareproduktion, specialproduktion etc.
Der er etableret en platform for registrering af mentorer. Der er samlet en gruppe af 20 interesserede mentorer.

Note 99. Den optimale platform for unge økologer
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål er sikre et godt rekrutteringsgrundlag til næste generation af økologiske landmænd
Projektets aktiviteter:
Følgende aktiviteter er gennemført i projektet i 2017:
Indsatsområde 1 – Mere økologi i landbrugsuddannelsen
Elever på forskellige niveauer af landbrugsuddannelsen har besøgt økologiske landmænd, som har vist og
fortalt om økologisk drift i praksis, og derved motiveret eleverne til at være opmærksomme på økologisk
drift, når de overvejer at blive selvstændige.
Indsatsområde 2 – Et økologiske ungdomsråd, som giver netværk og nye kommunikationsveje
Dette indsatsområde har videreudviklet modellen, som giver unge med interesse for økologi mulighed for at
udvikle deres tanker for fremtidens økologiske landbrugsproduktion.
Indsatsområde 3 – Sikring af grundlaget for fremtidens praktikpladser og indhold af økologi i landbrugsuddannelsen.
Projektet har bidraget til dialog med politikere, uddannelsesudvalg m.m. for at tilpasse grundlaget for fremtidens praktikpladser samt indhold af økologi i landbrugsuddannelsen
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Andet
- Viden om økologi til unge under uddannelse
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Uddybning leverancer
Projektet har i 2017 leveret følgende:
6 arrangementer/besøg som gav elever på den første del af landbrugsuddannelsen mulighed for at besøge
og opleve økologiske landbrug som praktikplads.
12 arrangementer med fokus på omlægningstjek og omlægningsstrategi.
4 møder med grupper af unge med ejerformer og uddannelsesønsker på dagsordenen.
Udvikling af Facebook m.m. som netværks- og kommunikationsmiddel for unge økologer.
Gennemførelse af ”Økologiens dag” – målrettet efteruddannelse af lærere på landbrugsuddannelserne.
Overblik over udfordringer i at skabe flere praktikpladser og praktikanter på økologiske landbrug.

Note 100. Næringsstofforsyning for fremtidens økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økologisk planteproduktion i
Danmark i fremtiden, hvor det økologiske areal forventes at være meget større end i dag. Formålet skal
opfyldes både på bedriftsniveau og på nationalt niveau.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på bedriftsniveau for fem bedriftstyper.
Status: Forudsætninger er opstillet for alle bedriftstyper og der er udarbejdet beregninger på ejendomstype
Planteavler på sandjord på næringsstofbalance og -løsninger ved brug af husdyrgødning, recirkulerede
produkter og sædskiftetilpasning inkl økonomiske. Udkast til folder er udarbejdet.
AP 2. Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på nationalt plan.
Forudsætninger for fremskrivning af økologisk omlægning til 25 pct. af landbrugsarealet er opstillet, og der
er foretaget beregninger af de mængder N, P og K, der fjernes med mælk, kød, æg og planteprodukter,
med udgangspunkt i hhv. statiske beregninger af den økologiske produktion i 2015 og fremskrivning af forventet produktion frem til 2030 med 25 pct. økologi. Det gennemsnitlige tab af næringsstoffer er estimeret,
således at de samlede mængder næringsstoffer, som forlader den økologiske produktion er beregnet. Næste skridt er at estimere de mængder, der tilføres med foder, samt vurdere, hvordan bortførslen kan dækkes af recirkulerede produkter.
3. Videreudvikling af Online gødningskatalog, Gødningskataloget og Sædskiftehåndbogen, samt formidling,
debatmøder m.v.
Gødningskataloget Online er ajourført og den trykte version af Gødningskataloget er revideret, genoptrykt
og formidlet på Økologikongres i Kolding i november. Der er desuden afholdt debatmøder, hvor projektets
foreløbige resultater er formidlet, og økologiens nuværende og fremtidige næringsstofforsyningen er debatteret. Projektresultater omkring balanceberegninger er endvidere formidlet til økologirådgivningen, og der
er udgivet faglige artikler om projektets emner i pressen.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Status
AP 1: Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på bedriftsniveau planlagt og iværksat, beregninger på
bedriftsniveau gennemført.
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AP 2: Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på nationalt plan planlagt og iværksat, beregninger til National rapport gennemført.
AP 3: Trykt Gødningskatalog opdateret udarbejdet, trykt og formidlet på Økologikongres og debatmøder.
Gødningskataloget Online ajourført med nye input og beregninger. Debatmøder med formidling af projektresultater og debat om emnet afholdet for landmænd, rådgivere, følgegruppe.

Note 101. Helt i mål som økologisk landmand
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
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.
Projektets aktiviteter:
AP1-AP4. Der har været arbejdet målrettet med både mælkeproducenter og mindre producenter inden for
forskellige produktionsgrene. I forhold til mælkeproducenterne, så har der været arbejdet med henholdsvis
mælkeproducenter under mejeriet Naturmælk og mejeriet Them. I begge cases har målet været, at have
fokus på kvalitetsoptimering, værdioptimering samt fokus på nye afsætningsmuligheder. Der har været afholdt workshop med begge mejerier og udvalgte producenter. Efterfølgende har det været afholdt møder
og aktiviteter, som har ført til udarbejdelsen af handlingsplaner, der viser veje til øget værditilvækst. Disse
planer vil komme mejeriernes producenter til gavn.
I forhold til de mindre producenter har vi forsøgt, at afholde workshops omhandlende driftsøkonomi og i
brugen af forretningsplaner. Det var desværre ikke muligt, at samle nok deltagere til trods for forsøg på
gennemførsel både på Sjælland, Fyn og i Jylland. I stedet for er der blevet udviklet inspirationsmateriale
om henholdsvis driftsøkonomi og brugen af forretningsplaner. Dette materiale er sendt ud til en bred kreds
af producenter i henholdsvis Sagros og Økologisk landsforenings netværk. Hertil kommer målrettet udsendelse til flere mindre producentsammenslutninger og foreninger bestående af primært små producenter.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
Uddybning leverancer
Udarbejdelse af konkrete handlingsplaner til henholdsvis Naturmælk mejeris producenter og Them mejeris
producenter. Handlingsplanerne har fokus på kvalitetsoptimering af råvarerne, værdioptimering i produktionerne (forarbejdningen) samt fokus på nye markedsmuligheder.
I forhold til de mindre producenter er der blevet udarbejdet inspirationsmateriale, som de kan bruge ved
optimering af deres daglige brug af driftsøkonomi samt når de skal arbejde målrettet med udvikling af deres
bedrift ved brug af forretningsplanen, som redskab.

Note 102. Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle og demonstrere det uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabilt
højtydende sortsblandinger af vårbyg under økologiske dyrkningsforhold, gennem registrering af sortsegenskaber til sammensætning af optimale blandinger.
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Projektets aktiviteter:
AP1: Screening af vårbygsorter, Københavns Universitet(KU)
Et stort udvalg af sorter dyrkes under økologiske betingelser og screenes gentagne gange for standardegenskaber samt roddybde, allelopatisk potentiale overfor dominerende ukrudtsarter, væksthastighed,
dækningsgrad, samlet bladareal (RVI-reflektans), bladvinkler og -længder.
AP2: Screening af sortsblandinger (SEGES, KU)
Baseret på resultaterne fra AP1 sammensættes en lang række sortsblandinger med 3-4 komponentsorter
baseret på forskellige målsætninger. Afprøvning i landsforsøg mod målesorterne.
AP3: Udvikling af retningslinjer for sortsblanding KU, ØL, SEGES). I denne arbejdspakke samles alle aktiviteter, der ved hjælp af statistikmodeller, markobservationer og praktiske overvejelser stiler mod at integrere
forskningsresultaterne i en teknisk vejledning med et sæt generelle retningslinjer og principper for sammensætning af specifikke sortsegenskaber.
AP4: Demonstration af robuste sortsblandinger (Økologisk Landsforening, SEGES). De mest lovende
sortsblandinger fra AP2 demonstreres i Landsforsøgene mod de øvrige sorter, som er tilmeldt af forædlerne. Under ledelse af Økologisk Landsforening anlægges i vækstsæsonen 2017 demonstrationsmarker
på to jordbrug forskellige steder i landet, hvorpå udsås 8-10 sortsblandinger til demonstration i storskala og
fremvisning ved markvandringer.
AP5: Kommunikation og projektledelse (KU, ØL, SEGES)
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Vejledning for sortsblandinger.
Markforsøg - landsforsøg med enkeltsorter og sortsblandinger udviklet i projektet.
Markdemonstrationer.
Arrangementer med fremvisning og diskussion af muligheder ved sortsblandinger i det økologiske dyrkningssystem.
Workshop med landmænd, rådgivere, grovvaren, forædlere og forskere.

Note 103. Ressourceeffektiv troværdig økologisk svineproduktion (pEcosystem) - Demonstration
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
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 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:
Økologiske Landsforening har deltaget i erfaringsindsamling til produktion af et samlet hæfte med projektets læring.
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Projektet er endvidere blevet præsenteret på Herning dyrskue og Økologi kongres.
Der er er ud arbejdet to faktaark samt en artikel om projektet.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Økologiske Landsforening har deltaget i erfaringsindsamling til produktion af et samlet hæfte med projektets læring.
Projektet er endvidere blevet præsenteret på Herning dyrskue og Økologi kongres.
Der er er ud arbejdet to faktaark, et faktaark omkring beplantning i svinefolde og et faktaark omkring rodekummer til slagtesvin.
Der er udarbejdet en artikel om projektet bragt i Økologi og Erhverv.

Note 104. Demonstration af nye økologiske løsninger
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål:
Projektets formål er at bidrage til landmænds faglige succes med økologi. Dvs. at sikre,
- at økologiske landmænd kender og bruger ny viden og de bedste økologiske metoder,
- at metoderne er beskrevet og formidlet
- at relevante rådgivningsværktøjer er opdaterede og rådgivere trænet i at bruge dem
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1, Webbaseret driftshåndbog. Udbygning af en webbaseret økologisk driftshåndbog med 8-10 aktuelle titler, der beskrives mhp. anvendelse i praksis.
Aktivitet 2, videoer: Produktion af 20 korte, instruktive videoer, hvor landmænd og/eller konsulenter instruerer i godt økologisk håndværk inden for forskellige fagområder.
Aktivitet 3, Videndeling landmand til landmand. Projektet skaber en platform, hvor gode ideer/tips/opfindelser kan opsamles og formidles fra landmand til landmand.
Aktivitet 4, Pop-up demonstrationer. Demonstration af økologiske metoder i mark og stald.
Aktivitet 5, rådgiverworkshop: Øget brug af rådgivningsværktøjer tilpasset økologiske driftsforhold.
Andet: En analyse af økologiske landmænds medievaner, deltagelse i messer/kongresser, udarbejdelse af
artikler og nyhedsbreve.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Aktivitet 1: Der er udarbejdet tre titler til driftshåndbogen: Klimavenlig mælkeproduktion; Skadedyr i økologisk raps; Svovl til økologiske afgrøder. Yderligere tre er under færdiggørelse.
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Aktivitet 2, videoer: Følgende er produceret: Vurdér din økologiske rapsmark; Høst af solsikker med plukkebord; Undgå snegleskader; Gode råd til etablering af økologisk vinterraps. Yderligere to er i produktion.
Aktivitet 4, Pop-up demonstrationer. Der er gennemført ni demonstrationer om følgende faglige emner: maskiner, planter, kvæg, svin og høns.
Aktivitet 5, rådgiverworkshop: Der er afviklet en workshop om værktøjer vedrørende jord, recirkulerede
gødninger og frugtbarhed.
Andet: Der pågår en analyse af landmænds medievaner. Projektet blev præsenteret på ØkologiKongres
2017. Der er skrevet ni artikler og udsendt 19 nyhedsbreve.

Note 105. Kompost – en central del af indfasning af alternativer til konventionel husdyrgødning
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål:
Projektet har til formål at bistå økologiske landmænd, herunder også de store økologiske planteavlere, med
at finde praksisnære og økonomisk ansvarlige metoder til at fremskaffe økologiske næringsstoffer og samtidig forbedre jordens frugtbarhed ved at producere og anvende kompost.
Projektets aktiviteter:
Gruppen af specialister har opsat forsøgsplan med forskellige komposteringsmetoder, to markforsøg er anlagt, og første del af analyserne er udført. Forsøgene fortsætter i 2018, hvor der bl.a. kommer udbytteresultater. Der har været særligt fokus på kulstofopbyggende processer i jorden. Dette fokus fortsætter i 2018.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- I 2018 danner resultaterne baggrund for vejledning og anbefalinger til landmænd.
Uddybning leverancer
Der er opsat forsøgsplan for to markforsøg. Pilekompost til markforsøgene er fremstillet. Forsøgene er anlagt og første del af analyserne er udført. Forsøgene fortsætter i 2018, hvor der bl.a. kommer udbytteresultater. Der har været særligt fokus på kulstofopbyggende processer i jorden. Aktiviteter og resultater fra projektet er offentliggjort på www.okologi.dk. Filmsekvens optaget, suppleres og publiceres i 2018. Økonomisk
rentabilitet på kort og lang sigt beregnes i 2018, efter videre arbejde med komposteringsmetoder, jf. indsendt anmodning om genbevilling/ændring.

Note 106. Økologisk sortsudvikling - Økosort
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at bidrage til at udvikle det økologiske erhverv med specifik fokus på at udvikle
sorter, der er tilpasset økologiske dyrknings- og markedsvilkår. Projektets formål er endvidere udvikling af
lokalt producerede nicheprodukter til konsummarkedet.
Projektets aktiviteter:
AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)
Vårhvede er en nøgleafgrøde i forædling af sorter til lokal økologisk melproduktion på Mørdrupgård v. Per
Grupe. Aktiviteter er gennemført over 4 år og omfatter planlægning, gennemførsel og evaluering af markforsøg – herunder kvalitetsanalyser, der beskriver og vurderer adskillige sorter og krydsningspopulationers
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egenskaber samt potentiale under økologiske dyrkningsforhold på Mørdrupgård og til mel- og brødproduktion. Bagetests og markvandinger er afholdt
AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion.
I AP2 arbejdes der med at videreudvikle nøgenbyg fra planteforædler Anders Borgen, Agrologica. Borgen
har indsamlet landracer af nøgenbyg fra forskellige lande, lavet nye krydsninger og selekteret i materialet.
50 forædlingslinjer er opformeret i små mængder. Der er analyseret plantematerialet i forhold til sorternes
konsum- og bagekvalitet, hvilket Eva Vincze, Århus Universitet (AU), har udstyr og ekspertise til. Der er lavet bagetests og adskillige markvandinger.
AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning
Formålet er at afklare om hvidblomstret raps kan mindske udfordringerne med skadedyr i den økologiske
rapsdyrkning. Aktiviteterne koncentreres derfor om Witt, der er den første godkendte hvidblomstrede vinterraps.
Dyrkningen vil foregå i Flower Power Systemet®, hvor den hvide raps dyrkes med en kant af gul raps, der
er fangafgrøde for skadedyr (glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg), som tiltrækkes af den
gule raps. Der er registreret skadedyrsangreb og udbytter.
AP4: Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede.
Der er forædlingsvirksomheder, der har specialiseret sig i at forædle sorter til økologisk planteavl. En af
disse er Darzau Getreidezüchtungsforschung i Tyskland, der forædler byg og hvede. I arbejdspakke 4 afprøves vårbyg og vinterhvede fra Darzau med henblik på at identificere materiale egnet til økologisk planteavl i Danmark. Økologisk avl af vårbyg og vinterhvede i Danmark forventes at kunne forbedres ved brug af
sortsmateriale fra Darzau, der er udviklet under lavere næringsstofforhold og ukrudtskonkurrence. Afprøvningerne foregår i samarbejde med den danske forædlingsvirksomhed, Nordic Seed A/S.
Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Forædling mod fremavl af nye øko-sorter
Uddybning leverancer
Et meget stort forædlings/selektionsarbejde er gennemført. En tysk sort, Darzau, ser lovende ud på nogle
lokaliteter (evt. som part i sortsblandinger).
Der er afholdt mange markdemonstrationer, hvor sorternes egenskaber er præsenteret.
Bagetests og kontinuerlig udvikling af brødmel. Nye kvalitetsparametre er præsenteret, som indeholder en
nuanceret analyse af aminosyre- og proteinsammensætning i forskellige sorter, med forskellig sundhedsog bagekvaliteter.
Dyrkning af hvidblomstret raps har ikke haft betydning for udvikling af skadedyrsangreb. Det skyldes, at
den største afgrødeskade sker på knopstadiet.

Note 107. Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteavl (MultiPlant)
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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 understøtte naturen i agerlandet.
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Projektets aktiviteter:
Økologisk Landsforening har bidraget til GUDP projektet MultiPlant med design af systemer og sædskifter
til dyrkning og brug af multiartsblandinger hos økologiske landmænd. Desuden har Økologisk Landsforening bidraget til 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 to (en i 2016 og en i 2017) 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 leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Der er afholdt to workshops for landmænd i projektet
Uddybning leverancer
Som planlagt er den anden af de to workshops i projektet afholdt i 2017. På workshoppen deltog 14 landmænd og gav deres input til forskernes videre arbejde i projektet. Til denne workshop var der fokus på muligheder for anvendelse af multiartsblandingerne i biogas-delen af værdi-kæden.
Et rådgivningsark som kan anvendes som værktøj til videre udbredelse af dyrkningen af multiartsblandinger hos danske økologiske landmænd og til brug ved omlægningsrådgivning af potentielle økologer er udarbejdet.

Note 108. Udvikling af markedsområder uden for EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet var at udvikle nye interessante markedsmuligheder for fødevareklyngen på de internationale markeder. Målet var tillige at øge afsætning og eksportindtjening på vækstmarkeder og veletablerede højværdimarkeder med udgangspunkt i fødevareklyngens styrkepositioner. Endvidere var målet at opdyrke og udvikle nye afsætningspotentialer bl.a. gennem styrkelse af markedskendskabet til højværdiprodukter eller
ved introduktion til nye markedssegmenter eller -områder.
Projektets aktiviteter:
Projektet havde fokus på 6 hovedindsatsområder:
• Eksportfremstød og fokus på udvikling af nye markedsmuligheder
• 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
Der blev i 2017 planlagt og gennemført konkrete afsætningsaktiviteter i form af udstillinger, seminarer, delegationsbesøg og events på en række vækstmarkeder. Der var et særligt fokus på at skabe nye markedsmuligheder i mellemindkomstlande og i nye vækstøkonomier. En særlig opmærksomhed blev rettet på
Asien samt derudover i stigende grad i Afrika og Sydamerika mhp. at opbygge kontaktflader på markederne og drage afsætningsmæssig fordel af de positive vækstrater, og de ændrede efterspørgselsmønstre
som følger med øget købekraft. I tilknytning til eksportfremstød ledet af ministre eller medlemmer af Kongehuset blev der afholdt målrettede konferencer, seminarer, udstillinger og fødevareevents og displays. I
2017 er der således gennemført større eksportfremstød i Kina, Korea, Japan, Indien, Nigeria, Ghana og
Argentina
Markedsudvikling i Kina
Kina har i 2017 været genstand for en særlig afsætningsindsats. Det kinesiske marked spiller en afgørende
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rolle for den internationale handel med landbrugs- og fødevarer, men det er et dynamisk og krævende marked, hvor regler og retningslinjer løbende ændres. Det har stillet krav om stor fleksibilitet og en vedvarende
og målrettet markedsindsats. Markedet er derudover karakteriseret ved komplicerede betingelser for markedsadgang samt hård konkurrence blandt udenlandske leverandører, hvilket nødvendiggør en omfattende
markedsindsats.
Afsætningsindsatsen har omfattet dels løbende markedskommunikation og markedstilstedeværelse, dels
konkrete markedsaktiviteter og -besøg, herunder gennemførelse af konferencer, seminarer, udstillinger og
events. Der har bl.a. været deltagelse i fødevareudstillingerne FMA i Guangzhou og FHC i Shanghai. Derudover er der gennemført målrettede delegationsbesøg i både Kina og Danmark. Indsatsen har været fokuseret på opdyrkning af nye markedsmuligheder i takt med den gradvist forbedrede markedsadgang samt
gennemførelse og opfølgning på eksportfremstød med virksomhedsgrupper og ikke mindst fastholdelse og
udvikling af eksisterende handelsrelationer.
Markedsaktiviteter i Japan
2017 har været et meget betydningsfuldt år for handelsrelationerne med Japan. 150 års jubilæet for diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark blev markeret ved flere lejligheder, og det gav muligheder
for at styrke og udvide samarbejde og handel. Konkret er der gennemført både et eksportfremstød under
ledelse af Miljø- og Fødevareministeren og senere et bredt erhvervsfremstød under ledelse af DKH Kronprinsparret. Det har givet en enestående anledning til at skabe ekstra opmærksomhed og fokus på fødevareklyngens produkter og løsninger.
Der er således gennemført en række erhvervsaktiviteter og delegationsbesøg i 2017, som udgør et stærkt
fundament for at videreudvikle de markedsmæssige relationer og styrke afsætningsmulighederne netop på
et marked, hvor stærke langsigtede relationer er meget afgørende. De konkrete aktiviteter har omfattet seminarer, konferencer i Japan og markedsbesøg, hvor de primære målgrupper er importører, forarbejdningsvirksomheder, detailled og foodservice sektoren. Derudover har der været indsatser inden for bæredygtighed og opdyrkning af nye højværdimarkedssegmenter, herunder specialfødevarer og økologi.
Endelig er der gennemført målrettet markedsindsatser over for og i samarbejde med udvalgte markedsaktører.
Markedsbesøg og delegationer fra lande udenfor EU
En vigtig del af afsætningsaktiviteterne har været konkrete delegationsbesøg. Dels udgående besøg på
markedet, men i særdeleshed også indgående besøg, som har bidraget til at opbygge kendskab og samtidig signalerer åbenhed og gennemsigtighed.
Der er i 2017 planlagt og gennemført en række delegationsbesøg med henblik på udvikling af kommercielle
markedskontakter. Hovedparten af delegationerne kommer fra Kina og nye vækstøkonomier, hvilket er helt
i tråd med målsætningen om at skabe nye markedsmuligheder. Planlægning og koordination af markedsog delegationsbesøgene er sket i nær samarbejde med myndigheder og ambassader med henblik på at
skabe helhed og sammenhæng i indsatsen. Markeds- og delegationsbesøgene har tillige understøttet opretholdelse af en overbevisende faglig platform for hele fødevareklyngen til gavn for den samlede afsætningsindsats og markedsudvikling.
Markedsinitiativer for økologiske produkter
Markedet for specialprodukter er i hastig vækst. Det gælder ikke mindst markedet for økologiske produkter,
hvor der er en markant stigende efterspørgsel på en række købedygtige markeder. Der er i 2017 været fokus på at udnytte de nye afsætningsmuligheder i Asien med hovedvægt på Kina og Japan.
Markedsføring af økologi har krævet en specialiseret og målrettet indsats på hvert enkelt marked, da der
ofte opleves mange markedsbarrierer, som kræver langsigtet håndtering. Den konkrete indsats har primært
været koncentreret omkring planlægning og aktiv deltagelse i toneangivende udstillinger, herunder BioFach
i Shanghai og FOODEX i Tokyo samt andre målrettede aktiviteter, herunder seminarer.
Markedsudvikling i Rusland
Rusland har gentagne gange forlænget importforbuddet for landbrugsvarer fra EU. Det har givet begrænset
mulighed for at handle med fødevarer til et ellers veletableret fødevaremarked. Fødevareklyngens eksport
til Rusland har tidligere udgjort knap halvdelen af den samlede eksport, og derfor har der fortsat været interesse i at opretholde markedskontakterne. Derudover er der et meget betydeligt og voksende potentiale for
produkter og løsninger, som kan leve op til de russiske målsætninger om udvikling af fødevaresektoren.
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I 2017 har der været særlig opmærksomhed omkring de russiske strategier for udvikling af landbrugs- og
fødevaresektoren og de afsætningsmuligheder som kan skabes ved integrering i den russiske udviklingsplan. Der har været udstillingsdeltagelse fx ved AgroFarm i Moskva og YugAgro i Krasnodar samt ved målrettede delegationsbesøg. Derudover har der været en løbende markedsovervågning.
Projektets resultater:
- Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører udenfor EU
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater
Projektets mål var i 2017:
• At skabe nye markedsmuligheder for fødevareklyngen med særlig fokus på mellemindkomstlande i Asien,
Afrika og Sydamerika.
• At planlægge og gennemføre mindst 6 eksportfremstød på markeder med stort afsætningspotentiale
• At planlægge og gennemføre seminarer/konferencer med henblik på at styrke afsætningen på prioriterede
markeder
• At planlægge og gennemføre mindst 10 delegationsbesøg fra lande udenfor EU.
På alle parametre er målsætningerne opfyldt med gode og positive resultater for afsætningen. Der er skabt
nye markedsmuligheder og yderligere markedsadgang på en række vækstmarkeder i særdeleshed i Asien,
Afrika og Sydamerika bl.a. via mere end 10 meget succesfulde eksportfremstød. Ikke mindst gennemførelsen af målrettede seminarer og konferencer, hvor fødevareklyngens styrkepositioner har været i fokus har
styrket afsætningsmulighederne. Dertil kommer, at der i 2017 er planlagt og gennemført mere end 20 vellykkede delegationsbesøg primært fra asiatiske og afrikanske lande.

Note 109. Udvikling af markedsområder inden for EU
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet var med udgangspunkt i fødevareklyngens styrkepositioner at udvikle og styrke afsætningen af
jordbrugs- og fødevarer på EU-markederne. Målet var via afsætningsfremmende aktiviteter fx udstillinger,
seminarer og delegationsbesøg at bidrage til en styrkelse af den samlede afsætningsplatform for hele fødevareklyngen med særlig fokus på fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, økologi, bæredygtighed og ressourceeffektiv produktion samt gastronomi.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft 4 hovedindsatsområder i udviklingen af nye markedsmuligheder for fødevareklyngen på
markederne i EU:
• Udviklingsopgaver- og markedsbesøg
• Særlige markedsinitiativer for økologiske produkter
• Produkt- og markedspræsentationer, herunder udstillingsdeltagelse
• Markedsaktører og delegationsbesøg fra EU-lande
Udviklingsopgaver og markedsbesøg
I 2017 har der været planlagt markedsaktiviteter med fokus på de væsentligste nærmarkeder med særlig
fokus på Sverige og Tyskland. Det skyldes ikke mindst, at der i 2017 blev gennemført et stort eksportfremstød i Sverige under ledelse af Kronprinsparret og flere ministre og med en bred deltagelse fra fødevareklyngen. Derudover har den store internationale fødevareudstilling ANUGA været gennemført i Køln.
Aktiviteterne har været målrettet marked og målgruppe, idet der for hvert marked blev foretaget en afdækning af, hvilke tilgange der skabte mest værdi.
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Markedsinitiativer for økologiske produkter
Indsatsen har været fokuseret på at forberede og facilitere en fortsat positiv udvikling i afsætningen af økologiske produkter på EU-markederne. Markedsføring af økologi kræver at indsatserne målrettes de individuelle markeder. Nærmarkeder, herunder Sverige, Tyskland og Finland repræsenterer fortsat store potentialer for øget afsætning. Initiativer for økologiske produkter har været integreret i de gennemførte aktiviteter.
Produkt- og markedspræsentationer
I forbindelse med større events og landbrugs- og fødevareudstillinger i EU har der været tilrettelagt afsætningsfremmende møder og initiativer. Det gælder ift. udstillingerne Grüne Woche i Berlin, ANUGA i Köln og
den gastronomiske event omkring Bocuse D’Or i Frankrig. Dertil kommer en række aktiviteter i tilknytning til
en fælles nordisk promovering af specialprodukter og løsninger fra fødevareklyngen. Initiativerne er løbende blevet udviklet for at sikre aktualitet og faglig nyhedsværdi. Tiltagene har bidraget til opbygning af
umiddelbare såvel som varige kontakter til relevante markedsaktører, og har været fulgt op med en målrettet informationsindsats under hensyntagen til markedets karakter, målgruppe og markedseffekt.
Markedsaktører og delegationsbesøg fra EU-lande
Kvalificeret håndtering af besøg fra delegationer og andre markedsaktører fra EU-lande er vigtige elementer i opbygningen og opretholdelsen af tillid og gensidige relationer af stor betydning for den samlede afsætning af landbrugs- og fødevarer. I 2017 har der blandt andet været delegationsbesøg fra UK, Rumænien og Polen. Der er udarbejdet og gennemført besøgsprogrammer, hvor de besøgende har fået fagligt
indblik i produkter, metoder, strukturer og sammenhænge i landbrugs- og fødevaresektoren. Markeds- og
delegationsbesøgene har været planlagt og koordineret med relevante myndigheder og ambassader med
henblik på at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen.
Projektets resultater:
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater
Projektets mål var i 2017:
• At planlægge og medvirke på mindst 2 udstillinger inden for EU
• At tilrettelægge og afvikle mindst 2 delegationsbesøg fra EU
• At gennemføre mindst 2 seminarer med henblik på øget afsætning inden for EU
• At forbedre og udvikle afsætningsmateriale/-koncept til brug inden for EU
På alle parametre er der opnået positive resultater. Med det store erhvervsfremstød i Sverige samt udvalgte udstillinger og events som omdrejningspunkt er der skabt større kendskab til, bevidsthed om, og
præference for landbrugs- og fødevareprodukter. Det har styrket profil og afsætningsplatform. Økologi og
gastronomi har spillet en fremtrædende rolle i indsatsen og har bidraget til en fastholdelse og udvidelse af
styrkepositionen på området.

Note 110. Jordforbindelse på Bornholms Madlejrskole
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål er at skabe tæt relation mellem by og land ved, at hovedstadens børn opnår øget kendskab til landbrug og madens vej fra jord til bord. I samarbejde med Københavns Lærerforening omdannes
en af foreningens 3 kolonier på Bornholm til en madkoloni. Hertil udvikles et program for madaktiviteter, en
økonomisk bæredygtig driftsmodel og et koncept som også involverer bornholmske producenter.
Projektets aktiviteter:
De gennemførte aktiviteter har samlet behandlet udviklingen af en madkoloni på Bornholm, hvorigennem
der skabes jordforbindelse til, og direkte relation mellem, børnene og landbruget og fødevareproduktion.
Samtidig er der udviklet et undervisningskoncept, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde med
madhåndværket og lokale råvarer gennem tværfaglige forløb.
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Projektets aktiviteter falder under 4 følgende arbejdspakker:
Arbejdspakke 1: Partnerskab og fundament bag Madkolonien
- Udvidelse af partnerskab mellem Københavns Madhus, Børnenes Madhus og Københavns Lærerforening
gennem involvering af bornholmske partnere. I forbindelse med afholdelse af testuger i efteråret 2017 indgik et udvalg af bornholmske leverandører, producenter og øvrige samarbejdspartnere i afviklingen af ugeprogrammet.
- Afholdelse af informationsmøde og workshop for bornholmske leverandører og producenter på Bornholm
med henblik på at indgå eller fortsætte samarbejde i forbindelse med kommende kolonier i 2018.
- I den overordnede projektledelse er der udviklet et forretningsgrundlag, en bæredygtig investeringsplan
for ombygningen af kolonien Egilsholms faciliteter, samt en vision omkring projektets fremtid.
Arbejdspakke 2: Udvikling af undervisningsforløb for elever og uddannelsesmateriale til lærere
- Udvikling af undervisningsforløb for kolonien, med madlavning som det bærende element, og som giver
mulighed for at arbejde med råvarer i sæson og forskellige fødevaregrupper. Forløbet giver desuden mulighed for at arbejde ude og inde på kolonien og er funderet i både pædagogiske, madfaglige og læringsmæssige overvejelser.
- Udvikling af madaktiviteter
- Udvikling af undervisningsmateriale og lærervejledninger.
Arbejdspakke 3: Pilottest af Madkoloni på Bornholm
- Afholdelse af pilotprojekt på Madkolonien med to ugers test-koloni med tre forskellige klasser.
- Afprøvning af arbejdspakke 1 og 2.
- Evaluering med elever og lærere fra testklasserne med henblik på udvikling af konceptet.
Arbejdspakke 4: Information og rekruttering
- I foråret 2017 blev de 2 pilotprojekt uger udbudt til de københavnske skoler, hvortil der skulle sendes en
motiveret ansøgning.
- Der er løbende kommunikeret omkring madkolonien inden, under og efter testugerne på Københavns
Madhus’ facebookside. Herudover blev oprettet særskilt en instagram-profil til madkolonien.
- Der er udarbejdet en hjemmeside for kolonien, med relevant information til elever, lærere, forældre m.fl.:
madkoloni.dk
- Udarbejdelse af forskelligt markedsføringsmateriale: MADKOLONI Bornholm logo, promotionsvideo, billeder og plakater.
- Lancering af madkolonien 2018, i forbindelse med lancering af hjemmeside, i november 2017.
Projektets resultater:
- Forbedret/øget forbrugerkontakt
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Etablering af netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde
Uddybning resultater
- Udviklingen af et koncept for en Madkoloni, hvor der skabes øget kontakt til fremtidens forbrugere.
- Afprøvning af konceptet med to test-klasser i september 2017
- Til test-kolonierne blev udviklet et undervisningsforløb og –materiale, som efterfølgende på baggrund af
opnåede erfaringer, er justeret ind til fremtidig brug.
- I forbindelse med test-ugerne er der skabt kontakt til en lang række lokale producenter, virksomheder og
leverandører, hvoraf et udvalg indgik i et samarbejde under forløbet.
- Udarbejdning af undervisningsmateriale til anvendelse af lærerne i forbindelse med forberedelse og opsamling af madkolonien, ude på skolerne.
- Både i forbindelse med test-uger og kommende kolonier er der givet information til skoler og forældre.
- Udvikling af forslag til ideel indretning og udstyr på kolonien indenfor mulighedernes grænser.
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Note 111. Børnenes Foodtruck på Københavns nye madmarked
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Børnenes madcykel er et konkret tiltag, som har til formål at øge børns maddannelse via en forståelse for
sæson, og for hvordan man kan sammensætte et måltid efter tilgængelige varer på et marked frem for efter
en opskrift. Børnenes madcykel følger Dit Lokalmarked, hvor børn fra Københavns Kommunes daginstitutioner og skoler modtages og handler på markedet og laver mad af de indkøbte råvarer.
Projektets aktiviteter:
Initiativet er et samarbejde mellem Københavns Madhus og Dit Lokalmarked – et cyklende råvaremarked,
der sælger lokalproducerede råvarer på centrale københavnske pladser. Børnenes madcykel følger i ugens
hverdage det rullende madmarked til fem forskellige bydele, hvor der modtages børn fra daginstitutioner og
fritidshjem i lokalområdet, som laver mad på Børnenes Madmarked. Herigennem understøttes børnenes
kompetencer og maddannelse, og aktiviteten fungerer som afsætningsfremmende overfor Dit Lokalmarked,
og dertilhørende producenter og leverandører.
Projektets aktiviteter falder under følgende arbejdspakker:
Arbejdspakke 1: Etablering og bemanding
- Dit Lokalmarked er et cyklende madmarked, hvorfor det efter aftale med Hanne Elkjær, blev besluttet at
Børnenes foodtruck, for naturligt at indgå i samarbejdet Dit Lokalmarked, blev lavet om til en madcykel i
stedet for en foodtruck.
- På Dit Lokalmarked agerer Børnenes madcykel arbejdsstation for en gruppe tilmeldte børn, og er bemandet med madfagligt og pædagogisk personale.
- Børnenes madcykel er udstyret med grej der gør det muligt at lave mad sammen med grupper af børn på
15-25 ad gangen.
Børnenes madcykel følger Dit Lokalmarkeds aktuelle placering alle hverdage - en dag i hver bydel. Det giver institutioner fra forskellige områder af København mulighed for let at deltage i madcykelens aktiviteter
inden for en overskuelig afstand.
Børnenes madcykel har mandage har været i Sydhavnen, tirsdage på Nørrebro, onsdage på Østerbro,
torsdage på Vesterbro og fredage på Christianshavn. Lørdage har Børnenes madcykel taget plads på Jægersborggade på Nørrebro hvor alle børn og deres forældre gratis har kunne deltage på samme måde.
Arbejdspakke 2: Planlægning og udvikling af aktiviteter
På Børnenes Madmarked modtages børn og elever, ved Børnenes madcykel og hører om, hvad et marked
er og hvor råvarerne kommer fra.
Børnene får udleveret en særlig kupon, der giver dem mulighed for at handle på markedet.
Når de kommer tilbage fra deres indkøb, skal der i grupper laves mad ved madcyklen af de indkøbte råvarer, sammen med undervisere, engagerede boder og deres egne lærere og pædagoger.
Formiddagen afsluttes med fællesspisning på markedet.
Aktiviteterne er udviklet i dialog med stadeholderne, og tager naturligt udgangspunkt i sæsonens lokale og
økologiske råvarer.
Efter sæsonafslutningen for Dit Lokalmarked i oktober, har Madcyklen både i hverdage og lørdage taget
plads på Bondens marked og ved Torvehallerne.
Tidsrummet har været fleksibelt således at det har passet sammen med de pågældende markeders åbningstider og institutionernes mulighed for deltagelse.
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Arbejdspakke 3: Informationsmateriale og merchandise
Der er udarbejdet informationsmateriale til uddeling til eleverne, som de kan tage med hjem til deres forældre, så de får kendskab til Dit Lokalemarked og Børnenes madcykel.
Der er lavet et indkøbsnet, som børnene får med hjem ved aktivitetens afslutning, indeholdende postkort
med opskrifter, en infofolder og et lille glas med sylt, som børnene selv er med til at lave ved Børnenes
madcykel.
Projektets resultater:
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører udenfor EU
- Gennemførelse af informationskampagne
- Andet
- Maddannelse
Uddybning resultater
Øget maddannelse og viden om grøntsager hos deltagerne.
Større opmærksomhed om Dit Lokalmarked og muligheden for at købe lokale, økologiske råvarer
Øget salg på Dit Lokalmarked
Øget indtjening for lokale, økologiske producenter

Note 112. Tæm dine indkøb
Tilskudsmodtager: Forbrugerrådet TÆNK
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet med projektet er at:
klæde unge mellem 17-25 år, med fokus på erhvervsskoleelever, bedre på til indkøbssituationen.
øge målgruppens viden om råvareoprindelse, mærkeordninger, bæredygtighed, sundhed og pris.
inspirere de unge til at vælge supermarkedet og råvarer frem for fastfoodløsninger.
Projektets aktiviteter:
Projektet henvender sig til unge mellem 17 og 25 år med særligt fokus på erhvervsskoleelever. Vores erfaringer viser, at hvis vi vil nå de unge, skal vi være dér, hvor de unge er, og skabe noget, der giver mening
for dem. Derfor har vi udviklet et undervisningsmateriale til et obligatorisk fag og lavet events på steder,
hvor mange unge er samlet.
1. Samskabelsesworkshop mellem studerende fra Metropol og EUX elever fra Ballerup Tec
For at sikre, at undervisningsmaterialet blev udviklet med de unges behov i fokus, involverede vi et hold
studerende i ernæring og sundhed fra Professionshøjskolen Metropol og et hold datalogielever fra Ballerup
TEC i en samskabelsesworkshop. Her blev der idéudviklet på indhold og emner til undervisningsmaterialet.
Efterfølgende arbejdede de studerende videre med resultaterne og fremlagde afslutningsvis deres idéer til
indhold til undervisningsmaterialet.
Udover konkrete idéer til undervisningsmaterialet gav samskabelsesworkshoppen os vigtig indsigt i forhold
til, hvad eleverne synes virker bedst i en undervisningssituation. De vil i højere grad opleve på egen krop –
smage, røre og have noget printet ud end spille et digitalt spil. Vores umiddelbare plan om at lave et digitalt
spil blev derfor droppet. Samskabelsesworkshoppen viste os også, at når studerende som selv er tæt på
målgruppen aldersmæssigt agerer en form for facilitatorer, når de i højere grad målgruppen og får skabt
resultater sammen, end hvis vi selv stod for workshoppen.
Planen var ligeledes at lave en workshop med lærere, men der var desværre ikke nok tilmeldte til at gennemføre den. Vi inddrog i stedet lærerne i en testrunde, via interviews under og efter udviklingen af undervisningsmaterialet og holdt løbende vores netværk af lærere opdateret. Det var desuden en lærer, Elin Kristensen, der udarbejdede undervisningsmaterialet for os.
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2. Undervisningsmateriale til faget Samfund og sundhed på grundforløb 1 på erhvervsskoler
I samarbejde med forlaget Munksgaard og Elin Kristensen, lærer i Samfund og sundhed, har vi udviklet et
digitalt undervisningsmateriale. Det omhandler de valg, der skal træffes, når man handler i et supermarked.
Materialet er frit tilgængeligt for alle på http://indkoeb-gf1.taenk.dk/
Det er udviklet til grundforløb 1 på erhvervsskoler, men kan også anvendes i folkeskolens ældste klasser,
på efterskoler og andre ungdomsuddannelser.
Undervisningsmaterialet er designet med både billeder, video og en afsluttende digital quiz kaldet kahoot
for at tage hensyn til de forskellige individuelle måder eleverne lærer på. Gennem 2 casepersoner bliver
eleverne i grupper guidet gennem et supermarked, hvor de skal diskutere sig frem til de valg, som casepersonerne skal træffe. I løbet af turen kommer eleverne rundt om emner som supermarkedets indretning og
salgsmetoder, varedeklarationer, mærker, priser og råvarekendskab. Undervisningsmaterialet kan tilgås på
internettet eller printes for at imødekomme eleverne fra samskabelsesworkshoppens ønske om at have noget fysisk materiale. Vi har ligeledes udviklet et lille supermarkedskursus, der foregår i et valgfrit supermarked for at gøre det så virkelighedsnært som muligt. Se beskrivelse under events. Vi har forsøgt at gøre det
let og tilgængeligt for lærerne, så hverken undervisningsmateriale eller det ekstra supermarkedskursus
kræver særlig forberedelse.
Materialet blev testet af 3 klasser, inden det blev udgivet. Tilbagemeldingerne var positive med et par forslag til justeringer. Materialet blev derefter rettet til. Vi har selv gennemført materialet i to erhvervsskoleklasser i henholdsvis Ishøj og Herning. Her var meldingerne positive. Eleverne mente selv de havde lært
noget, og at det var et sjovt forløb.
3. Kvantitativ analyse af unges viden og adfærd i indkøbssituationen
Med hjælp fra analysevirksomheden YouGov spurgte vi 503 unge mellem 17-25 år og 806 voksne på 26+
år om deres indkøbsvaner og viden i indkøbssituationen. Analysen viste, at unge oftere køber fastfood end
voksne. Pris betyder mere for unge og sundhed mindre, når de vælger varer. Unge forbinder i højere grad
protein med sundhed end de voksne, som opfatter fedtfattigt som sundt.
Analysens resultater brugte vi i udarbejdelsen af indhold til Facebooksiden Tyg på det, i pressen og i udviklingen af events.
4. Events på Ungdommens Folkemøde, supermarkedskurser og event på erhvervsskole
a. På Ungdommens Folkemøde 7.-8. september deltog vi med vores eget minisupermarked, der var udviklet som en slags virkelig udgave af undervisningsmaterialet. Supermarkedet bestod af 4 poster, hvor deltagerne blev udfordret på deres vaner og viden i forhold til indkøb og madlavning. Eventen var bygget op om
historien om, at deltagerne skulle købe ind til at lave en lasagne fra bunden. Eventen var et stort hit. Vi
havde ca. 400 unge igennem supermarkedet, som det tog 10-15 minutter for den enkelte at gennemføre.
Sammenlignet med andre typer events er dette lang tid at have de unge i dialog, hvilket sikrer, at den unge
kan nå at lære en del og selv komme med spørgsmål i trykke rammer. Vi målte desuden hvor mange der
følte, at de havde lært noget nyt. Ved udgangen afleverede i alt 282 helt udfyldte opgavesedler. Heraf tilkendegav 188, at de havde lært noget nyt.
b. Supermarkedskurser, der foregår i et valgfrit supermarked, udviklede vi som ekstra materiale til undervisningsmaterialet. Som en måde at teste kurset samt reklamere for undervisningsmaterialet gennemførte
vi selv supermarkedskurset for 7 erhvervsskoleklasser. Kurset bestod af 20 minutters oplæg, gjort virkelighedsnært, da vi netop gik rundt i supermarkedet. Det blev afsluttet med 20 minutters opgaveløsning og opsamling. I alt fik 150 elever således en øget viden om supermarkedets salgsmetoder og hvad det er godt,
at være opmærksom på, når man handler, så man kan træffe gode, sunde valg.
c. En pædagogisk medhjælper-klasse i Herning tog udfordringen op og brugte et tilvalgsfag på først at blive
undervist i undervisningsmaterialet og siden selv at udvikle en event for to grundforløb 1 klasser på deres
egen skole. Deres event bestod af 6 poster, hvor eleverne skulle røre ved fødevarer, smage forskellen på
færdiglavet og hjemmelavet suppe, tælle E-numre i en varedeklaration, høre om mærker og om supermarkedets salgsmetoder og indretning. Ved at lave eventen elev-til-elev sikrede vi, at det ikke var os, som udefrakommende autoriteter, der fortalte hvad der var rigtigt og forkert. Ligeledes lærte de elever, der stod for
det endnu mere end de andre, da man netop lærer mest, når man selv skal lære fra sig.
De elever der stod for eventen tog det meget seriøst og lavede en fin evaluering, vi ligeledes kan bruge
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fremover. I alt deltog ca. 40 elever.
Både klassen der underviste og dem der blev undervist var meget positive overfor eventen og lærte en
masse af at deltage. Denne type elev-til-elev event vil vi helt sikkert gentage – det var en stor succes.
5. Løbende indsats på sociale medier
I løbet af året har vi haft forskellige aktiviteter på projektets Facebookside Tyg på det. Vi har løbende udviklet indhold i form af quizzer, opgaver, videoer og dilemmaer til sidens følgere. Yngre projektmedarbejdere,
der dermed er en del af målgruppen, og 4 erhvervsskolelever har udarbejdet 10 små film, som vi har delt
på projektets Facebookside. Enkelte videoer blev også delt på Forbrugerrådet Tænk Mads Facebookside
(tidligere kaldet Madrevolutionen). Desuden har vi brugt Facebooksiden Tyg på det til at kommunikere om
de forskellige events – både før, under og efter.
I slutningen af året gik vi sammen med tre influenter for at sprede budskabet og skabe mere engagement.
Influenter er i denne sammenhæng unge, der er gode til at lave indhold som interesserer andre unge på de
sociale medier og som ofte indgår i dialog med deres følgere og er en slags rollemodeller. Vi samarbejdede
med en blogger og to youtubere, Helse Matilde, Futte og Comkean. De har alle mange følgere indenfor vores målgruppe og kan engagere de unge på en anden måde end vi som organisation kan. De lavede alle
materiale, der passede til vores projekt og delte det på deres respektive kanaler. De fik også delt ud af deres egne tips til at leve sundt uden at bruge for mange penge. De havde næsten fuld frihed, så deres indhold blev så autentisk som muligt. Sideløbende afholdt vi tre konkurrencer på Tyg på dets Facebookside,
som samlet set fik 218 følgere til at dele deres gode tips og idéer til, hvordan man kan spise og købe sundt
og billigt ind i supermarkedet.
Samlet havde vi således 11 unge medskabere af indhold til de sociale medier, 218 følgere der bidrog med
gode idéer, erfaringer og tips til inspiration for andre samt en rækkevidde på over 500.000. Facebooksiden
havde ved udgangen af 2017 2570 følgere.
6. Presse og anden formidling
Som beskrevet i punkt 5, var formidling på de sociale medier en stor del af projektet. Vi har ligeledes sendt
pressemeddelelser ud to gange i årets løb. Første gang i forbindelse med resultaterne af vores analyse og
igen i forbindelse med udgivelsen af vores undervisningsmateriale. Vi er blevet omtalt på hjemmesiden
Packobserver.dk, navisen.dk, taenk.dk, tjeck.dk og på Kost og Ernæringsforbundets Facebookside. Derudover har vi deltaget med oplæg om projektet på Fagligt Forum for Sundhedsfremme på erhvervsskoler, har
haft 2 forskellige postkort ude som Go-Cards på caféer og biografer, der i alt er blevet taget 46.000 gange
og haft en stor plakat hængende i 4 uger på landets 270 ungdomsuddannelser. Derudover har vi løbende
været i dialog med diverse lærere på erhvervsskoler i forbindelse med udviklingen af undervisningsmaterialet og events. Vi har ligeledes sørget for at holde de forskellige erhvervsskoler orienteret om undervisningsmaterialet.

Projektets resultater:
- Forbedret/øget forbrugerkontakt
- Gennemførelse af informationskampagne
Uddybning resultater
Vi har udviklet et digitalt undervisningsmateriale målrettet elever på grundforløb 1 på erhvervsskoler. Indtil
videre har ca. 200 elever brugt materialet.
Vi har afholdt 7 supermarkedskurser, et stort event på Ungdommens Folkemøde samt et event i Herning,
hvor vi i alt har haft ca. 600 unge mennesker i direkte dialog om projektets temaer.
På Facebooksiden Tyg på det har vi 2570 følgere, en årsrækkevidde på 220.000 og 8.420 reaktioner fra
følgere i form af likes og kommentarer. Vi har haft en plakat hængende på 270 ungdomsuddannelser og
uddelt 46.000 Gocards på caféer mv.
Derudover har vi opnået større engagement og rækkevidde end vi selv kunne have opnået ved at involvere
tre influenter. Ved hjælp af en blogger og to youtubere har vi nået 291.5000 personer og fået 12.232 reaktioner.
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Note 113. Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Tilskudsmodtager: Landboungdom
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål:
Formålet med projektet er at sikre, at de kommende unge landmænd har den bedste faglige uddannelse til
at varetage udfordringerne på landbrugsbedrifterne i fremtiden.
Projektets aktiviteter:
Landbrugsfaglige konferencer og tilbud i landbrugsuddannelsen
Vi har i marts gennemført en karrieredag for produktionsledere med fokus på, hvilke faglige og personlige
kompetencer de unge produktionsledere skal have, hvis de skal etablere sig i landbruget i fremtiden. Der
var 225 deltager med på dagen, hvor der både var indlæg ved unge landmænd og rådgivere.
I november afholdt vi Unge Spor på Økologi kongressen for 2. hovedforløbselever, hvor 178 elever fik indsigt i økologisk landbrugsproduktion, hvad det kræver, og hvilke arbejdsgange der er i en økologisk produktion. Der var indlæg ved unge økologiske landmænd, rådgivere med efterfølgende workshops.
Der er i november afholdt en konference med fokus på køb af ejendom og driftsledelse i etableringsfasen.
På dagen deltog 108 Agrarøkonomstuderende og 26 teknologstuderende. Der var indlæg fra ejendomsmægler, tre unge landmænd samt rådgivere, som alle fortalte om de udfordringer, man står overfor i etableringsfasen. Konference giver de unge kommende landmænd en god forståelse ad de krav, der bliver stillet til dem både fagligt og personligt i etableringsfasen.
Ti steder i landet har i alt afholdt 28 opkvalificerede landbrugsfaglige arrangementer, hvor rådgivere eller
eksperter har givet indlæg om et emne, der har været fokus på f.eks. mælkefeber, køers adfærds betydning for produktion, praktisk brug af soscannere, frøavl eller arbejdsmiljø i landbruget. Til disse opkvalificerede arrangementer har der i alt deltaget ca. 1070 unge landmænd.
Temamøder for fremtidens landmænd og ansatte i landbruget
11 steder i landet er der holdt i alt 89 temamøder med fokus på aktuelle landbrugsfaglige emner f.eks. hestebønner, mælkefeber, sikker traktorkørsel, sprøjtedroner, græsproduktion, økologisk ægproduktion mm.
Der har været i alt ca.1745 deltagere på disse møder.
Formidling af viden om uddannelse og faglige tilbud via synliggørelse i forbindelse med relevante arrangementer og informationsmøder på landbrugsskoler
På 9 dyrskuer og 8 Åbent hus arrangementer på landbrugsskolerne er der formidlet viden om uddannelse
og faglige tilbud samt ansættelsesforhold.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Andet
- Opkvalificerede bedriftsbesøg, konferencer og temamøder
Uddybning leverancer
To konferencer – en om Karriere i landbruget, hvor 225 produktionslederstuderende (95 pct. af årgangen)
deltog og en om Etableringsfasen – fra drøm til virkelighed, hvor 108 agrarøkonomstuderende (100 pct. af
årgangen) og 26 teknologstuderende deltog.
Unge Spor på Økologikongressen – en dag med et særligt program for 2. hovedforløbselever. Der deltog
178 elever på dagen. De fik ny viden om økologi, økologisk landbrugsproduktion, samt etablering og opstart af en økologisk bedrift.
Ti steder i landet har i alt afholdt 28 opkvalificerede landbrugsfaglige arrangementer, hvor rådgivere eller
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eksperter har givet indlæg om et emne, der har været fokus på f.eks. mælkefeber, køers adfærds betydning for produktion, praktisk brug af soscannere, frøavl eller arbejdsmiljø i landbruget. Til disse opkvalificerede arrangementer har der i alt deltaget ca. 1070 unge landmænd.
På de opkvalificerede bedriftsbesøg har der været fokus på at få mere fagligt og dybdegående indhold ind i
de traditionelle bedriftsbesøg, så deltagerne fik mulighed for at få koblet teori og praksis sammen, og få ny
viden, der kan bringes hjem i egen arbejdsplads. Bedriftsbesøgene er blevet opkvalificeret med rådgivere
eller decideret undervisning af eksperter fx praktisk brug af soscannere, eller lære at klovbeskære i praksis
(på klove fra slagtede dyr).
Temamøder for fremtidens landmænd og ansatte i landbruget
11 steder i landet er der holdt i alt 89 temamøder med fokus på aktuelle landbrugsfaglige emner f.eks. hestebønner, mælkefeber, sikker traktorkørsel, sprøjtedroner, græsproduktion, økologisk ægproduktion mm.
Der har været i alt ca.1745 deltagere på disse møder.
I en interessentanalyse har ca. 70 % af medlemmerne i LandboUngdom tilkendegivet, at de vægter de faglige aktiviteter højt i forbindelse med deres medlemskab, og 60 % af de nuværende medlemmer har deltaget i faglige arrangementer i LandboUngdom Det giver et fingerpeg om, at det er vigtigt at have et godt udbud af faglige arrangementer, og at der også er en stor interesse i at søge ny viden som ung landmand.
Formidling af viden om uddannelse og faglige tilbud via synliggørelse i forbindelse med relevante arrangementer og informationsmøder på landbrugsskoler
På 9 dyrskuer og 8 Åbent hus arrangementer på landbrugsskolerne er der formidlet viden om uddannelse
og faglige tilbud samt ansættelsesforhold.

Note 114. Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer
Tilskudsmodtager: Danmarks Jægerforbund
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål:
Projektet har til formål, at formidle den aktuelle lovgivning inden for natur- og vildtpleje på landbrugsarealer
og især, hvordan den enkelte har mulighed for at optimere og kvalificere tiltagene. Dette skal gøres igennem;
•Folderen ”Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer” som udarbejdes af Danmarks Jæger-forbund og SEGES.
•Markvandringer fordelt jævnt over hele landet, i markvildtlav og andre relevante områder
•Behovsanalyse af undervisning på landbrugsskoler
Projektets aktiviteter:
Pakke 1 – Folder
Revidering og opdatering af hæftet fra ultimo 2016
•I et samarbejde imellem Danmarks Jægerforbund og SEGES blev hæftet fra 2016 gennemgået for ændrede lovkrav og ny viden. Der blev desuden tilføjet to ekstra kapitler vedrørende de generelle støttemuligheder og en vejledning til Naturbeskyttelseslovens §3.
•I folderen er det beskrevet hvordan jordbrugeren skal forholde sig til den gældende lovgivning, og hvordan
man inden for de rammer bedst muligt kan gøre noget for den lokale flora og fauna. Generelle tilskud og
beskyttede naturtyper inden for Naturbeskyttelseslovens §3 er også blevet forklaret.
Pakke 2 – Markvandringer
De lokale markvildtrådgivere fra Danmarks Jægerforbund, har afholdt markvandringer igennem året. De
har også benyttet sig af Danmarks Jægerforbunds frivillige vildtplejerådgivere, for at kunne opnå flere og
bredere arrangementer,
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Alle markvandringer har haft folderen som omdrejningspunkt, hvor det er med hensyntagen til de eksisterende elementer, beskyttede naturtyper, markdriften og vildtets krav.
Pakke 3 – Behovsanalyse og forventningsafstemning, for uddannelse eller kurser, hos landets skoler for
landbrugsuddannelser
Der er igennem dialog og spørgeskemaundersøgelse med landets uddannelsesinstitutioner der har med
jordbrugsuddannelser at gøre, blevet lavet en behovsanalyse.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
•Opdateret folder ”Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer”
Folderen er blevet opdateret, så den er tidssvarende ift. gældende lovgivning og nyeste viden.
Den er blevet trykt i 129.250 eksemplarer og udsendt med bladet ”JÆGER” og Landbrugsavisen samt til
landbrugsuddannelser, landbrugscentre. Den er desuden delt ud ved arrangementer.
•Best practice for markvandringer med fokus på natur- og vildtpleje
Med udgangspunkt fra markvildtrådgivernes og de frivillige vildtplejerådgiveres erfaringer og feedback, er
der lavet en best practice.
•Fag- og uddannelsesplan ”Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer” for landbrugsuddannelser
Planen er blevet simplificeret, med ønske fra uddannelsesinstitutionerne, så den nemmere vil kunne inkorporeres i den nuværende uddannelsesopsætning.

Note 115. Fra madspild til merværdi i fødevarekæden
Tilskudsmodtager: Fødevarebanken
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets primære formål er at sikre videnspredning og oplysning, der fremmer afsætningen af overskudsfødevarer i Danmark, og garanterer fødevareaktører i primær-, service- og industrileddet konkrete løsninger på håndtering af spiseligt madspild bl.a. for dermed at styrke branchens image mod den bevidste forbruger
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: udarbejdelse af gratis informationsmateriale, etablering af vidensportal, samt opstart på
formidling af løsninger via netværksrelaterede aktiviteter.
Arbejdspakke 2: forankring af viden via portal og erhvervsrettede aktiviteter samt systematisk dokumentation af relationer opbygget til interessenter
Arbejdspakke 3: udvidelse og fundering af netværksaktiviteter, rådgivning og assistance, indgåelse af samarbejdsaftaler, koordinering og afholdelse af konference, udarbejdelse af ekstern rapport af projektets resultater og værdiansættelse, og forbrugerundersøgelse.
Projektets resultater:
- Gennemførelse af informationskampagne
- Etablering af netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde
- Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
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Uddybning resultater
39 nye samarbejdsaftaler med fødevarevirksomheder om donation af overskudsfødevarer. Disse nye samarbejdspartnere har d.d. doneret 147 tons overskudsfødevarer
Afholdelse af konference hos Easyfood i Kolding med 55 deltagere med præsentation af bl.a. FødevareBankens aktiviteter, kampagnematerialet og en for projektet gennemført markedsanalyse af forbrugernes
opfattelse af hvor meget følgende aktører tager ansvar for madspild: ’landbrug / primærproduktion’, ’fødevareindustrien (forarbejdning)’, ’engrosleddet’, ’detailhandlen’ og ’forbrugerne’

Note 116. Kompetenceløft til lokale fødevareproducenter
Tilskudsmodtager: Foreningen MAD
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Projektet har til formål at styrke lokale fødevareproducenters kompetencer inden for produktmodning og
salg af lokale fødevarer, samt afklaring af mål og strategi knyttet til deres iværksætteri og forretningsudvikling.
Projektets aktiviteter:
• Arbejdspakke 1: Organisering og administration
Arbejdspakken indeholder detailplanlægning af projektet og herunder invitationer til lokalproducenter, som
har foregået igennem kontakt til dynamopersoner og tovholdere på eksisterende fødevarenetværk. Endvidere har der været udviklet materiale, som er brugt under workshops, som ligger tilgængelig på MADs
hjemmeside: http://mad-aarhus.dk/MAD%20-%20Mit%20Autentiske%20Danmark71.aspx?M=News&PID=966&NewsID=165. Endelig har der været afsat timer til administration og bogholderi i forhold til regnskab og slutrapportering til revisor.
• Arbejdspakke 2: Workshops og match-making
Der er gennemført et antal workshops, hvor 61 primærproducenter har deltaget og herefter er der gennemført opfølgning på producenterne enten enkeltvis eller i mindre grupper. Deltagerne har været præsenteret
for det materiale, som er udarbejdet i projektet og de har gennemgået et forløb med identificering af de udfordringer, de enkeltvis står overfor i forhold til at tilføre merværdi til deres produkter, at etableret nye afsætningskanaler, at produkttilpasse og gøre det i netværk eller sammen med andre på anden vis. Der har
været matchmaking imellem nogle af de deltagende producenter og detailhandelskunder i Tyskland og
grossister i Danmark., igennem speeddating i Hamborg og under workshop i Danmark.
• Arbejdspakke 3: Rådgivning/coaching forløb med hver producent
Det indledende arbejde i projektet har vist at mange producenter har én eller flere presserende problemstillinger, som arbejdet under workshoppen er med til at afdække og definere, men som kræver en konkret
rådgivning direkte mellem producent og rådgiver. Således har der været personlig opfølgning på de producenter, som har ønsket det. Forud for opfølgningsmøderne har producenterne defineret hvad det er for problematikker, der skal udfordres og opfølgningen er derfor blevet en væsentlig aktivitet i projektet, som er
mundet ud i de mest konkrete resultater: Nogle har lært at udarbejde en forretningsplan, mens andre har
lært at udarbejde en eksportstrategi eller på anden måde blevet bevidst om f.eks. alternative afsætningskanaler eller sensoriske egenskaber ved deres produkter. Afhængig af producenternes udfordringer har hjælpen fra de tilknyttede konsulenter været specialsyet til den enkelte.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt produkt
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
1. Vejledning om et givet emne: Vejledningen er også ment som et værktøj. Producenterne har lært at tage
forskellige ”kasketter” på i deres virksomhed for at identificere hvor i virksomheden, der skal sættes ind i
forhold til at optimere afsætning og indtjening.
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2. Nyt produkt: Ved et opfølgningsbesøg på Fyn hos en gruppe producenter af naturkød udvikles et nyt
produkt, som skal sælges i 2018, når det er udviklet. Idéen til det nye produkt kommer fra én af projektets
konsulenter, som har rejst en del i USA og kan fortælle om de nye trends, der vil komme derovrefra. Det
drejer sig om udnyttelse af et ellers spildprodukt fra koen.
3. Nyt koncept / ny strategi: Der blev til én af producenterne i Nordjylland udarbejdet en matrice for en eksportstrategi, som virksomheden selv færdiggjorde. Denne matrice danner baggrund for flere eksportstrategier til andre producenter med andet sortiment.

Note 117. Smagen af godt oksekød
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at identificere unikke smagsmæssige/sensoriske egenskaber ved oksekød, som kan
styrke konkurrenceevnen for oksekød i Danmark.
Dette projekt vil skabe det samlede overblik over kvalitetsparametre relateret til smag på baggrund af et
litteraturstudie og sensoriske analyser.
Projektets aktiviteter:
1. Litteraturstudie omkring årsager til smagsforskelle i oksekød i samarbejde med Margrethe Therkildsen,
AU-FOOD. Der er udarbejdet et litteraturstudie som beskriver indflydelsen af race, køn, fodring, slagtevægt
og modning på smagen af oksekød. Studiet ”The flavour of high quality beef” forventes publiceret i AKTA.
2. Sensorisk bedømmelse af oksekød i relation til opdrætningsmetode
Relevante dyr til bedømmelse inkl. Indsamling af data om produktionen er indsamlet i samarbejde med Per
Spleth, SEGES. De udvalgte dyr (Angus kvæg fra samme besætning) er slagtet og der er udtaget prøver
på TI, til bl.a. bestemmelse af fedtsyresammensætning.
Der er udført en sensorisk deskriptiv profilering vha. trænet smagspanel (kortlægning af produkternes
smags-dimension).
Derudover er der også udført et forbrugerstudie og databehandlingen har korreleret deskriptivt data fra det
trænede panel med data fra forbrugerstudiet. Forbrugerstudiet er udført med 96 respondenter.
Resultaterne samles i en rapport til brug i formidling (formidles i ”smagen af godt oksekød – del 2” i 2018,
som der er bevilliget støtte til fra Promilleafgiftsfonden).
Projektets leverancer:
- Gennemførelse af produkttest
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Review artikel ”The flavour of high quality beef” til AKTA på baggrund af litteraturstudiet.
Sensorisk deskriptiv profil af oksekød i relation til dyrenes fodring.
Sensorisk forbrugerstudie af oksekød i relation til dyrenes fodring.
Rapport af resultater fra de sensoriske studier (formidles i ”smagen af godt oksekød – del 2” i 2018, som
der er bevilliget støtte til fra Promilleafgiftsfonden).
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Note 118. Produktion af sortshonninger
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Der er stigende efterspørgsel efter honning med kendt lokal oprindelse og sortshonninger (monoflora honning). En efterspørgsel som danske biavlere har svært ved at efterkomme i øjeblikket. Erfaringer fra projektet ”Pollendiversitet og næringskvalitet for bier” har vist at der er perioder af sæsonen, hvor bierne trække
på en enkelt planteart, således at det skulle være muligt at høste honning, som hovedsageligt er samlet på
den pågældende art. Der bliver i projektet gennemført omfattende kvalitets analyser.
Projektets aktiviteter:
Biavlere som er interesserede i at producere sortshonninger har i 2016 og 2017 foretaget en registrering af
masseblomstrende bitrækplanter i omgivelserne af deres bigårde. Honningbier samler hovedsageligt nektar fra masseblomstrende planter. Piletræer, frugttræer, Løn, raps, hvidkløver, rødkløver og hedelyng. Det
betyder, at såfremt biavleren høster sin honning umiddelbart efter hver masseblomstrende plantes blomstring, så har han mulighed for produktion af sortshonning, og dermed opnå en øget differentiering af produkterne. I forsøgsperioden indsamles prøver af de producerede honninger til analyse for kvalitetskriterier,
pollenspektrum og potentielle pesticidrester. Det vil ved forekomst af raps i omgivelserne være analyser for
eventuelle rester af pesticider anvendt i rapsavlen, samt varroacider som vil blive søgt påvist.
Arbejdsplanen for 2017.
5. marts: Deltagerne mødtes og bearbejdede og diskuterede resultater og erfaringer fra 2016 der blev med
specialister fra Fødevarinstituttet på KU gennemføre enkle undersøgelser og organoleptiske analyser af de
deltagende honninger. Der blev udarbejdet detaljerede planer for arbejdet i 2017
Marts – september. Biavlerne registrede og beskrev masseblomstrende planter i bigårdenes omgivelser.
Der er i uge 25 og 26 afholdt instruktionsmøder i lokale biavlerforeninger.
Juni – september: Der er indsamlet honningprøver af honninger, som formodedes at opfylde kravene.
Juli – december: honninger blev analyseret løbende og data bearbejdet. Resultaterne blev præsenteres og
diskuteres uformelt med Den Internationale Honningkommission i forbindelse med APIMONDIA kongressen i Istanbul i september 2017.
Projektet blev ændret i juni 2017 (projektændring 26.6.2017) da det viste sig, at der var problemer med rester af pesticider i honning fra Raps og sensommerhonninger. Analyser for pesticidrester blev derfor prioriteret.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt produkt
- Gennemførsel af kontroller
Uddybning leverancer
Der blev i 2017 indsamlet rapporter om produktionsmetoder og honningprøver fra 24 biavlere. På grund af
vanskelige vejrforhold for produktion af sortshonning fra masseblomstrende planter. Trods det levede 10 op
til de meget strenge krav til godkendelse som sortshonning. En klar forbedring i forhold til året før hvor kun
11 ud af 64 prøver kunne godkendes.
Der blev i 2017 fokuseret på rester af pesticider i honningerne, som godkendt med projektændringansøgningen fra juni 2017. Desværre viste det sig, at pesticidrester specielt fra Clopyralid var et udbredt problem
i honning fra Raps. Problemet er søgt løst for fremtiden i tæt samarbejde med berørte myndigheder og organisationer.
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Note 119. Udvikling og kvalitet i biprodukter
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at lave innovation og nyudvikling. Projektet sætter fokus på en produktion af andre biprodukter end honning. Formålet er at etablere en kvalitetsproduktion og markedsføring af dansk pollen og
propolis. På denne måde styrkes rentabiliteten af dansk biavl, den danske biavl generelt, samt den danske
bibestand, hvorved sikres den nødvendige bestøvning af danske landbrugsafgrøder.
Projektets aktiviteter:
1: Der er lavet afprøvning, udvikling af forskellige typer af pollenfælder og propolisgitre. Resultatet er at der
er fremstillet en speciel dansk pollenfælde, som passer til danske typer af bistader.
2: Der er indsamlet knowhow om pollen og propolis indsamling ved besøg af den svenske pollensamlerforening, den schweiziske pollensamler forening, samt besøg af italiensk pollenspecialist. Vi har haft besøg
og demonstration af polleindsamling fra Letland.
3: Der er etableret en ERFA gruppe med 42 deltagere. Disse deltagere har i årets løb testet forskellige
måde for høst af pollen og propolis.
4: Det første produkt er produceret.
5: Der er lavet en grundig pesticid analyse af 10 pollen og propolisprøver. Der blev analyseret for 300 forskellige stoffer. Resultatet var meget positivt og i kun en prøve fandtes der restkoncentrationer. Der laves
nu en kontrolprøve.
8: Ved årets biavlskonference blev der afholdt en åben workshop med pollen og propolis produktion som
emne af en Schweizisk Expert. Der var 50 deltagere.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
1: Der er tilsendt vejledninger for indsamling til ERFA gruppen
2: Rette indsamlingsmetoder for pollen og propolis er fundet.
3: Der er fremstillet en dansk produceret pollenfælde, som passer til danske stader.
4: Der er afholde workshops
5: Første pesticidanalyser er foretaget.

Note 120. Værktøj til planlægning af græsukrudtsbekæmpelse (DK-RIM)
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Udvikling af dansk version af et australsk beslutningsstøtte værktøj til bekæmpelse af rajgræs i sædskiftet.
Derudover parameterisering af version med agerrævehale.
Projektets aktiviteter:
Danske dyrkningsforhold adskiller sig markant fra korndyrkning i det vestlige Australiens kornbælte, bl.a.
ved at have både vintersæd og vårsæd. Dette medfører et betragtelig behov for at justere værktøjet. Derudover er den vigtigste en-årige rajgræsart i Danmark, Italiensk rajgræs, hvor stivakset rajgræs dominerer i
Australien. Derfor er der gennemført et litteraturstudie for at afdække forskelle i parametre. Selve modellens regnefunktion er klar til brug og der mangler kun lidt brugerflade optimering.
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Agerævehale er et andet stort græsukrudtsproblem i Danmark og der er sideløbende gennemført et delvist
literaturstudie for at finde parametre for denne art.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
Leverancen fra projektet er selve modellen (værktøj i Excelformat), som forventes klar til test januar 2018.
Da projektet fortsætter i 2018 med yderligere diskussion og test i samarbejde med rådgivere er dette som
forventet.

Note 121. Udvikling af et redskab til forbedrede udsætningsstrategier i soholdet
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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:
I projektet indgår følgende 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
Redskabet vil blive stillet gratis til rådighed for rådgivere, dyrlæger og svineproducenter.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er udviklet et softwaresystem, ”SoLiv”, til optimering af udsætningsstrategier i sobesætninger. Systemet tilgår og kommunikerer med det managementsystem, landmanden i forvejen benytter. I ansøgningen
var der lovet et interface til AgroSofts databasestruktur, hvilket blev indfriet. Ud over det lovede lykkedes
det også at færdiggøre et interface til Cloudfarms, så en meget stor del af landets soholdere kan benytte
”SoLiv”.
”SoLiv”, hvis brugerinterface kan indstilles til både dansk og engelsk (og er forberedt til yderligere sprog),
kan hentes og installeres gratis fra adressen http://pigit.ku.dk/soliv, hvor der også findes en kort beskrivelse
og en brugervejledning, der i øvrigt også installeres på brugerens computer sammen med ”SoLiv”.
”SoLiv” blev i oktober præsenteret på den årlige ”Kongres for Svineproducenter” i Herning, hvor der var
godt fremmøde.
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Note 122. Analyse af årsager til faldende N-indhold i kerne
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er 1) at undersøge om det faldende proteinindhold, der er observeret i dansk korn, kan
forklares på basis af den eksisterende forståelse af de underliggende processer, som de er beskrevet i
jord-plante-atmosfære-modellen ”Daisy” og 2) at -hvis det ikke er tilfældet- undersøge modellens forudsætninger, procesbeskrivelser og parameterisering med henblik på at opnå en mere korrekt beskrivelse, der
kan anvendes i vurderingen af virkemidler. Desuden testes om udvalgte virkemidler kan øge proteinindholdet i korn.
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,der beskriver høstdata fra landsforsøgene. Dette indbefatter bl.a. udvikling af en
ny og mere fysiologisk korrekt beskrivelse af hvedens kvælstofoptagelse, hvilket ikke var forudset i projektbeskrivelsen.
Aktivitet 3: Analyse af resultater: Data er analyseret og detaljeret beskrevet i rapporten ”Årsager til faldende
proteinindhold i kerne fra ca. 1990 til 2015, modelanalyse og resultater”. Foreløbige resultater blev diskuteret i følgegruppen, der også definerede scenarier, der skulle afhjælpe det observerede fald i proteinindhold.
Aktivitet 4: Udarbejdelse af modelleringsguidelines: De gennemførte ændringer i procesbeskrivelser i modellen samt i parameterisering er detaljeret beskrevet i ovenstående rapport. Den nye beskrivelse af kvælstofoptagelsen er dokumenteret på Daisy’s hjemmeside og parameteriseringsændringer er yderligere publiceret i DaisyNews, der også er tilgængelig på hjemmesiden.
Offentliggørelse of formidling
Rapporten er offentliggjort på PLEN/KU’s hjemmeside samt på SEGES’ hjemmeside sammen med en tilsvarende ”nyhed”. SEGES har inkluderet resultaterne i deres møder med konsulenter. Resultaterne blev
refereret i LandbrugsAvisen/MARK, Nordjyske Stifstidende, Effektivt Landbrug og vi deltager på Plantekongressen i januar 2018 med en plakat. Vi planlægger desuden at beskrive arbejdet i en videnskabelig artikel
(ikke forventet i den oprindelige ansøgning).
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Dokumentation af, at modelberegninger kan anvendes til virkemiddelvurderinger i højere grad end de er
blevet indtil nu
Uddybning leverancer
Projektets leverancer er en rapport, der beskriver resultater samt guidelines for modellering. : Vigtige delelementer: 1) Metode og parameteriseringer af ”1990” og ”2015” sorter, der repræsentere SEGES’ forsøgsresultater, hvormed vi kan evaluere forskelle i N-optagelse i sorter dyrket i 1987-94 og 2010-15. 2)En
ny matematisk beskrivelse af rod-optag af nitrat implementeret i Daisy-modellen. 3) Dokumentation for hvor
stor en del af det observerede fald i protein-indhold i vinterhvede og vårbyg, der kan tilskrives ændrede
gødningsnormer, sorter, vejrforhold og baggrundsmineralise-ring. 4) Scenarieberegninger, der beskriver
sensitivitet, samt test af foreslåede virkemidler.
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Note 123. Bedre frugtbarhed med nye biodynamiske metoder
Tilskudsmodtager: Foreningen Biodynamisk Jordbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Det ene formål med projektet var at øge og langtidssikre udbytterne via metoder til stabilisering og opbygning af dyrkningsjordens frugtbarhed. Et andet formål var at bidrage til en positiv klimapåvirkning via øget
binding af kulstof i jorden.
Projektets aktiviteter:
AP 1 Seminarer og oversættelse af fagmateriale
Der er afholdt 3 seminarer á 2 dage med bidrag af forskere, konsulenter og landmænd om dyrkningsmetoder, analyseformer og resultater.
Titlen for det første seminar var: Grundlaget for en frugtbar jord.
Tid: Mandag – onsdag 20. - 21. februar kl. 9-17
Sted: Marias kursusværksted, Randsbuen 107, 7000 Fredericia
• Jordundersøgelser –dyrkningsformens indflydelse på gårdens jord.
• Jordens struktur og næringsstoffer.
• Udvikling af jordens biologi med planter og plantediversitet.
• Næringsstofudveksling i jorden under vore fødder. ”The soil food web”
• Dyrkning med permanent plantedække - Metoder og Teknik.
Titlen på det næste seminar var: Spørg planten – hold den vital
Tid: Torsdag - fredag 8. og 9. juni kl 9-17
Sted: Hos Bjarne Schaldemose, Skovmøllevej 51, 5474 Veflinge
• Fremstilling og brug af organiske og mineralske vitaliseringsmidler
• Forsøg med bladbesprøjtning
• Mellemafgrøders betydning for mikrobiel diversitet i jorden
• Overgang fra græsarealer til dyrkede arealer uden pløjning.
Titlen på det sidste seminar var: Måling og forbedring af jordbundsmiljøet
Tid: Mandag – tirsdag 4. og 5. september kl 9-17
Sted: Almende, Dravedvej 12, 6240 Løgumkloster
• Udlæg – den ”Grønne Bro” til bedre jordbiologi
• Stimulere mikrobielle processer med præparater
• Plantebaseret biokul, fremstilling og aktivering
• Kompostering af dybstrøelse og flis i biomile eller ved mikrobiel carbonisering
• Ukrudt: At ændre habitatet i stedet for bekæmpelse
• Efterårs gødskning - laveste doseringer – højeste virkning
Der er oversat omfattende materiale fra tysk og engelsk til dansk. Materialet er brugt til undervisning på seminarerne.
AP 2 Markvandringer og workshops
Seks markvandringer:
1. Anvendelse, produktion og spredning af kompostte på markerne 28. marts
2. Fræsning og overfladekompostering af grønne marker. Udstyr til måling af udviklingen i jordens temperatur 6.april
3. Såningsteknik på overfladekomposterede marker og betydningen af grubning 19. april
4. Fremstilling og anvendelse af ferment i markerne 20. april
5. Spadediagnose – landmandens vigtigste værktøj 29. juni
6. Erfaringer med blandinger af efterafgrøder, samt kompostering af blandinger af organisk materiale 25.
oktober
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Fem Workshops
1. Buffet af jordprøver fra alle deltagere med analyse af krummestruktur, rodudvikling, kalktest, sedimenteringstest m.m. 22. feb
2. Introduktion til jordfrugtbarhedsmetoder 6. april
3. Udbredelse af FN’s verdensmål, jordens frugtbarhed og den biodynamiske dyrkningsmetode 16. maj
4. Brix-test af sukkerproduktion i kornplanter efter opstilling af forsøgsdesign i forsøgsfelter. 9. juni
5. Update-workshop med de fem skridt til et regenerativt jordbrug 21. november
AP 3
Formidlingsaktiviteter
• Der er udarbejdet omfattende materiale om dyrkningspraksis for øget jordfrugtbarhed, som er uddelt på
seminarer, markvandringer og workshops.
• Der er optaget og offentliggjort 3 videofilm om skrælfræsning/overflade-kompostering, fremstilling af biochar og fremstilling af humuskolloider. Der er desuden udarbejdet mindre film, som er anvendt på projektets workshops og seminarerne.
• Artikler til faglige medier, både konventionelle, økologiske og biodynamiske.
• Annoncering af aktiviteter i Økologi og Erhverv, Økologi Inspiration til Jordbruget, på Biodynamisk Forenings hjemmeside, vha. uddeling af brochurer, samt via gentagne mailudsendelser.
AP 4
Studietur: Der er afholdt en studietur á 3 dage til Schweiz, med deltagelse i en konference om jordfrugtbarhed. I løbet af studieturen er der afholdt et møde om de konkrete behov og ønsker for arbejdet med øget
jordfrugtbarhed i Danmark.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Nyt koncept/ny strategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er produceret film og vejledninger, ligesom der er undervist i nye teknikker og koncepter for reduceret
jordbearbejdning, dyrkning med blandinger af efterafgrøder, opbygning af kulstof i jorden, stimulering af
plantevækst og analyser af jordens frugtbarhed.
Der er afholdt 3 oplæg på Økologikongressen:
Martin Beck (rådgiver) og Michael Meyer (landmand) har fortalt om erfaringer på Sjælland og i Jylland.
Andreas Fliessbach fra FiBL i Schweiz har præsenteret resultater af FiBL's 38 år lange samarbejde med 30
forskellige institutioner om dyrkningsforsøg, DOK forsøgene.

Note 124. Udvikling og test af nyt slagtekoncept og slagtehus på Bornholm
Tilskudsmodtager: Hallegaard
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at udvikle, og teste et slagtekoncept af ny type. Dyrene aflives og afblødes i lejet/på
marken, hvor efter kroppene transporteres hurtigst muligt til slagtning på Hallegaard Slagtehus der fungerer
som forsøgsslagteri. Alle dyr afhudes under slagtningen, hvor der udover leveringen af lokale gourmet produkter, hvor alle dyr er født, opvokset og slagtet på Bornholm, også introduceres nye højkvalitets skind fra
unge dyr, herunder fra de små sortbrogede grise.
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Projektets aktiviteter:
Opførelsen af Mikro-slagtehuset Hallegaard Slagtehus APS er afsluttet 1 april 2017. De første slagtninger
blev gennemført først i april 2017. Udnyttelsen af kapaciteten var forventet at være 50% i 2017, men blev
kun 25%. I 2018 forventes udnyttelsen af kapaciteten at blive 50%. Kunderne kommer ikke af sig selv, derfor skal det i 2018 gøres et fremstød over for spisestederne for at gøre opmærksom på den optimale dyrevelfærd og at spisestederne kan reklamere med at dyrene er født, opvokset og slagtet på Bornholm.
AP1. Bedøvelse og aflivning i lejet/på marken.
Ved de mindre dyr går slagteren roligt rundt i flokken og bedøver med en boltpistol hvorefter dyrene stikkes
på stedet. Ved større dyr anvendes riffel efterfulgt af stikning på stedet. I begge tilfælde foregår af blødningen forskellige steder på marken. Når blodet på denne måde spredes på marken bliver opsamling af blodet
unødvendigt. Der er foretaget en del nødslagtninger hvor dyrene efter aflivning og afblødning indbringes til
Hallegaard Slagtehus hvor kødet nyttiggøres. Tidligere skulle dyret destrueres. Det er både en økonomisk
og ressourcemæssig fordel.
Der har været en begrænset interesse fra bøndernes side i at bedøve og aflive på marken. Der er bedre
økonomi i at levere levende dyr til slagtehuset. I 2018 vil der blive gjort forsøg på at billiggøre den lokale
aflivning blandt andet ved levende syn ved fjernovervågning, samt at tage flere dyr ad gangen.
AP2. Indtransport til Hallegaard Slagtehus.
I stedet for at indtransportere dyrene i en køletrailer, er der anskaffet en åben trailer der kan tage flere dyr.
Det er lettere at læsse og aflæsse især større dyr. I stedet skal dyrene faste inden slagtning og lægges på
og dækkes med isoleringsmåtter. Dette afprøves i 2018.
AP3. Optimering af slagteprocessen.
Afhudningen har været gjort manuelt ved grisene. Det er tidskrævende og der er huller i, som reducerer
værdien af skindene især ved hovedet. I 2018 forsøges en anden proces hvor grisene på samme måde
som lammene får afskåret hovedet og skindet trækkes af. Det vil billiggøre slagtningen og lette den efterfølgende garvning. Det vil betyde en billiggørelse af slagtningen af de små grise så de nærmer sig slagteprisen for lam.
I dag er Hallegaard slagtepris for grise 450,00 kr. pr stk. og 275,00 kr. for lam, så der er tale om en væsentlig optimering af slagteprocessen med en relativ stor reduktion af slagteudgifterne til følge. Samtidig så er
afhudningen væsentlig mindre ressourcekrævende end skoldning og skrab af hår. I stedet udnyttes grisen
med hud og hår i form af kvalitetskind, samtidig med at det er slut med den usunde flæskesvær.
Endvidere kan der i anlægsudgifterne spares 200.000 kr. til skoldekar.
I dag er slagteudgifterne for de små grise en stor belastning for prisen pr.kg. ved salg. I 2018 vil slagtningerne blive ledsaget af tidsstudier.
AP4. Bearbejdning og testsalg af kvalitetsskind på markedet.
De svenske garverier har ikke vist interesse for garvning af skind fra grise. Der er i stedet indled et samarbejde med Damsholte Pelsberederi Aps.på Møn. Garveriets recept er Salt 60 gr. pr litter, Alun 35 gr. pr.
litter og Myresyre 45 ml. Til Trommel anvendes savsmuld. Alt i alt en miljøvenlig garvning uden crom m.v.
Pris for garvning pr skind er 350 kr. Ved at afskære svineskindene bag ørene kan afskæring af fedt på garveriet ske maskinelt i stedet for manuelt. Herved reduceres tiden fra 20 min til 2 minutter pr skind. Hvis der
leveres 40 skind ad gangen fyldes et kar og garvningen bliver bedre og billigere. Alt i alt vurderes det at udgifterne til garvning reduceres til 250,00 kr. pr skind samtidig med at resultatet bliver bedre.
Det kan optimalt give følgende forretningsmodel: Udgifter: Garvning 250,00 kr. + tab af flæskesvær 150,00
kr.+ transport og salgsudgifter 50,00 kr. i alt 450,00 kr. Fortjeneste 350,00 kr. i alt 800,00 kr. + moms 200
kr. i alt 1.000 kr. Afhængig af kvalitet vurderes det at skindene kan sælges fra 1.000,00 kr. til 1.200,00 kr.
pr stk. Det er mindst en fordobling af fortjenesten pr slagtegris.
Der er gennemført et projekt på KUA, kunstakademiet for Design København om strategi for afsætning af
Velfærdsdelikatessers små sortbrogede grise. de studerende har anbefalet et samarbejde med forskellige
virksomheder der kan promovere anvendelsen af skind fra sortbrogede grise, Artikel er vedlagt.
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I 2018 vil optimeringen af garvningen blive testet samtidig med at der bliver gennemfør et mere omfattende
testsalg. Endelig vi der blive kontakter til BO play og Frits Hansen om anvendelse af griseskindene.
Skind fra sortbrogede grise blev præsenteret og solgt på Økologi Kongres 2017 i Kolding. Der var stor interesse for de nye og unikke skind som blev solgt for 800 kr. stk. uden moms.
Lufttørrede skinker fra kasserede hangrise er præsenteret på et møde for alle producenter, samt få udvalgte spisesteder. Det kan konstateres at der ikke er ornesmag i de lufttørrede skinker.
I 2018 er der 4 stk. hele kasserede grise i proces på Hallegaard. Målet er at hele grisen bliver bearbejdet
ved lufttørring, således at de kasserede grise som helhed kan udnyttes endda til er merpris.
AP5. Faglig projektledelse.
Den faglige projektledelse har især haft betydning for, at udviklingen af slagteprocesser er blevet koordineret med processen ved garvningen, således at der er tale om en win-win situation. Slagteprocessen optimeres og billiggøres samtidig at garvningen optimeres og der opnås en væsentlig billiger slagtning og billiger garvning af bedre kvalitets skind, med en alt i alt optimeret og koordineret proces.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Optimerende teknologi
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
Opførelsen af slagtehuset er afsluttet 1 april 2017. Herefter har slagtehuset fungeret som forsøgsslagteri.
Arbejdspakkerne AP1 til og med AP5 er gennemført jævn før ovenstående beskrivelse.

Note 125. Unge landmænd, kom godt i gang sammen
Tilskudsmodtager: Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Vi ønsker at afslutte WP 2 ved at færdiggøre scenarierne til de 6 bedrifter.
Vi ønsker at gennemføre WP 3 ved at afholde workshoppen for de unge landmænd
Rekruttering af deltagere er aftalt med udvalgte landbrugsskoler.
Vi ønsker at afslutte alle projektaktiviteter og projektet i 2017.
Projektets aktiviteter:
Vi har færdiggjort scenarierne og de samlede beregninger.
Vi har afholdt den planlagte workshop.
Vi har formidlet projektets resultater.
Vi har på bagrund af 6 bedrifter på Samsø, nær Brundby, lavet beregninger for produktionen i et samarbejdslandbrug. Det er det navn vi er kommet fremtil gennem projektet. Vi kaldte det for fællesskabslandbrug og matrixlandbrug, men samarbejdslandbrug giver mening for flest.
Vi har fremlagt beregningerne og teorien/visionen for samarbejdslandbrug for en gruppe nuværende og tidligere landbrugselever fra Kalø, Vejlby, Bygholm og Gråsten. De gav os konkrete ideer til de videre arbejde. De var om deres ønsker og behov til deres landbrugsproduktion. Endvidere har vi på mange møder
over hele landet fortalt om projektet.
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Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
Vi har beregnet og beskrevet mulighederne ved at små opstartsbedifter arbejder sammen. Derigennem har
de unge landmænd kunnet tage udgangspunkt i konkrete produktioner. Disse kan bruges fremadrettet i deres virke. Vi har slutteligt i projektet udarbejdet resultaterne i to faglige artikler.

Note 126. Udbredelse af ”Velfærdsdelikatesser” på Bornholm
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål:
Projektets formål er af fremme økologi på Bornholm, med optimal dyrevelfærd og højværdiprodukter baseret på små bedrifter med et alsidigt husdyrhold. Det sker ved initiativer til udbredelse af konceptet Velfærdsdelikatesser® på Bornholm sammen med en besøgs og demonstrations gård (Hallegaard).
Projektets aktiviteter:
Grundet at slagtehuset på Hallegård ført blev færdigt omkring 1. april 2017, og at der herefter var tale om
indkøring og godkendelse til økologiske slagtninger, har det ikke været muligheder for at hverve nye producenter i 2017. Aktiviteterne har derfor været samlet om Hallegaard som forsøgs og demonstrationsgård
samt erfa-møder blandt de eksisterende producenter.
AP1. Besøgs og demonstrationsgaard (Hallegaard).
Der har været meget fokus på Hallegaard, især i de lokale medier, ikke mindst ved Dronning Magrethes
besøg på Hallegaard.
AP2. Starthjælp til 5 besætninger.
Der har ikke været uddelt starthjælp til nye bedrifter i 2017.
AP3. Investeringsstøtte.
Der er udbetalt investeringsstøtte til en enkelt producent.
AP4. Markedsføring/events.
Konceptet Velfærdsdelikatesser og besøgsgården Hallegaard, er præsenteret ved Folkemødet.
AP5. Faglig projektledelse.
Der har været afhold et møde for de eksisterende 7 producenter, hvor erfaringerne blev fremlagt og diskuteres.
Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Afholdelse af ERFAmøder for de eksisterende producenter. Der har været formidlingsaktiviteter på Hallegård blandt andet i forbindelse med Dronning Margrethes besøg.
Uddybning leverancer
Der har været en rigtig god mediedækning af aktiviteterne på Hallegaard besøgs og demonstrationsgård
og det nye slagtehus.
De eksisterende 7 producenter har påbegyndt regelmæssige erfa møder.
Godkendelsen af slagtehuset som økologisk slagtehus, har sammen med Besøgs og demonstrationsgården har bidraget til at Hallegaard er blevet et økologisk epicenter på Bornholm.
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Note 127 - 207 Svineafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Svineafgiftsfonden.

Note 208 - 270 Mælkeafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Mælkeafgiftsfonden.

Note 275 - 281 Pelsdyrsafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Pelsdyrafgiftsfonden.

Note 282 – 307 Kvægafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Kvægafgiftsfonden.

Note 308 - 347 Fjerkræafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Fjerkræafgiftsfonden.

Note 348 - 363 Frøafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Frøafgiftsfonden.

Note 364 - 387 Kartoffelafgiftsfonden
Der er tale om tilskud til projekter via Kartoffelafgiftsfonden.

Note 388 - 394 Sukkerroeafgiftsfonden
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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2. Fondens særpulje om Konsulentordning om facilitering af kollektive
miljøvirkemidler ”Oplandsproces”
Note 1. Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formål fremgår ikke af ansøgningen, men af opgavebeskrivelsen i udbuddet:
Tilskudsmodtager skal sikre gennemførelse af en landsdækkende opsøgende og faciliterende indsats, der
fremmer gennemførelsen af de kollektive indsatser i Fødevare-og Landbrugspakken.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Projektstyring
Der er oprettet et velfungerende projektsekretariat på SEGES, der har sat gang i efteruddannelsen af oplandskonsulenterne og udvikling af IT-værktøjer. Sekretariatet faciliterer den løbende koordinering af oplandskonsulenternes sparring og lokale indsatser. Vi varetager kontakten med Landbrugsstyrelsen om udvikling og test af tilskudsordningen til minivådområder, herunder vejledninger, skabeloner og IT-ansøgningssystem.
Der er herudover nedsat intern styregruppe med relevante afdelingsledere fra SEGES samt tre direktører
fra rådgivningsvirksomheder indenfor DLBR-samarbejdet og Dansk Landbrugsrådgivning, hvor aktuelle
problemstillinger bliver håndteret.
Der er etableret en landsdækkende følgegruppe med repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Århus Universitet og SEGES. Her drøfter de forskellige aktører indenfor
gennemførelsen af den målrettede problemstillinger og muligheder ved oplandskonsulent-ordningen.
Arbejdspakke 2: Efteruddannelse og facilitering
Der er gennemført et samlet efteruddannelsesforløb af de engagerede oplandskonsulenter med afholdelse
af en række kursusdage samt en studietur til den engelske organisation af oplandskonsulenter, Rivers
Trust.
Oplandskonsulenterne er inddelt i fem regionale teams, der koordinerer den lokale indsats og er grundlag
for erfaringsudveksling. SEGES afholder regelmæssige skype-møder med de regionale teams for at følge
fremdriften, formidle faglig viden og afhjælpe diverse problemstillinger.
Arbejdspakke 3: Værktøjer
Der er udviklet en række værktøjer til at identificere egnede placeringer til kollektive virkemidler, registrere
feltobservationer, og projektere minivådområder samt udarbejde udbudsmateriale. Værktøjerne er stillet til
rådighed for oplandskonsulenterne, ligesom konsulenterne er instrueret i anvendelse af værktøjerne.
Registreringsværktøjet, Kollecto, der udvikles i samarbejde med NIRAS, er dog forsinket ift. den lovede
tidsplan. Der er udarbejdet en tidsplan for fejlretning og tilpasning.
Arbejdspakke 4: Lokale indsatser
Der er indgået leverandøraftaler med 28 lokale oplandskonsulenter svarende til ca. 16.5 fuldtidsstilling.
Oplandskonsulenterne er inddelt i fem regionale teams, der koordinerer kontakten til landboforeninger,
kommuner, VOS’er og entreprenørvirksomheder. Oplandskonsulenterne har i 2017 været i gang med 1:1
kontakt til landmænd for at afdække mulighederne for at etablere kollektive virkemidler. Som udgangspunkt
har oplandskonsulenterne i stor udstrækning været beskæftiget med at besvare henvendelser fra landmænd, der selv henvender sig for at afdække mulighederne for at gøre brug af tilskudsordningerne. Fremadrettet forventes der at være øget fokus på uopfordrede henvendelser til landmænd, der vurderes at have
stort potentiale for at gennemføre projekter.
Arbejdspakke 5: Kommunikation og formidling
Der er udarbejdet en national kommunikationsstrategi, og oplandskonsulenter har individuelle krav i deres
leverandøraftaler til kommunikation og formidling.
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I 2017 er der gennemført en omfattende indsats for at formidle mulighederne i de forskellige ordninger til
kollektive virkemidler samt muligheden for at få hjælp fra en oplandskonsulent.
Der er udarbejdet en samlet hjemmeside for hele projektet samt lokalt udsendt nyhedsbreve, Facebookorientering, artikler mv.
Arbejdspakke 6: Evaluering
Der er gennemført både en intern evaluering og en ekstern evaluering af Københavns Universitet, begge
med fokus på efteruddannelsesforløbet, IT-værktøjerne, oplandskonsulentfunktionen og samarbejdet i
teamsene.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Arbejdspakke 1: Projektstyring
Der er etableret et projektsekretariat på SEGES med de nødvendige faglige kompetencer til opgaven, og
oprettet en intern styregruppe med relevante afdelingsledere fra SEGES samt tre direktører fra rådgivningsvirksomheder indenfor DLBR-samarbejdet og Dansk Landbrugsrådgivning. Der er afholdt tre styregruppemøder.
Der er etableret en landsdækkende følgegruppe med repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Århus Universitet og SEGES. Der er afholdt et følgegruppemøde.
Arbejdspakke 2: Efteruddannelse og facilitering
Der er gennemført følgende efteruddannelse for alle oplandskonsulenterne samlet:
• Tre todages seminarer med relevante faglige emner.
• En én-dags workshop om IT-værktøjer.
• Et én-dags workshop for entreprenører og oplandskonsulenter.
• Studietur til England med besøg hos organisationen Rivers Trust, der organiserer engelske oplandskonsulenter.
Der er gennemført følgende lokale efteruddannelsesaktiviteter for de 5/6 regionale teams af oplandskonsulenter:
• 5 indledende møder med oplandskonsulenterne i de regionale teams om organisering af opgaven.
• 6 markdage med besigtigelse af oplandskonsulenternes potentielle projekter i de regionale teams.
• Afholdelse af 28 skype-møder med oplandskonsulenter i de regionale teams.
• 4 fysiske møder om blandt andet IT-værktøjer.
Arbejdspakke 3: Værktøjer
Alle oplandskonsulenterne har fået stillet programmet SCALGO Live til beregning af drænoplande og terrænfald til rådighed.
SEGES har udarbejdet datapakker med prioriteringsregneark og GIS-tabeller.
Der er stillet én licens til MiljøGIS med volumenberegningsmodul til rådighed pr. rådgivningsvirksomhed, og
der er udarbejdet udkast til skabeloner for tilbudsindhentning og kontraktindgåelse af entreprenør arbejde
og byggerådgivning. Skabelonerne er ved at blive kvalitetssikret af SEGES byggerådgivere og jurister.
Der er udarbejdet et registreringsværktøj, Kollecto, i samarbejde med NIRAS. Arbejdet er dog forsinket ift.
den lovede tidsplan, og der forkommer endnu et tilretningsarbejde inden alle oplandskonsulenterne tager
værktøjet i brug.
Der er udarbejdet vejledninger til brug af SCALGO Live og MiljøGIS
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Arbejdspakke 4: Lokale indsatser
Der er indgået leverandøraftaler med 28 lokale oplandskonsulenter svarende til ca. 16.5 fuldtidsstilling.
Oplandskonsulenterne har haft 1:1 kontakt til 974 landmænd som en del af oplandsanalyser af potentiale
for placering af kollektive virkemidler.
Oplandskonsulenterne har fundet egnede placeringer til 382 potentielle minivådområder, 60 vådområdeprojekter og 5 projekter med skovrejsning
Arbejdspakke 5: Kommunikation og formidling
Der er udarbejdet en national kommunikationsstrategi, og oplandskonsulenter har individuelle krav i deres
leverandøraftaler til kommunikation og formidling.
Fra SEGES er der gennemført følgende landsdækkende formidlingsaktiviteter
• Der er oprettet en hjemmeside for indsatsen http://www.oplandskonsulenterne.dk/
• Der er udarbejdet videofilm om oplandskonsulenter og kollektive virkemidler.
• Der er udarbejdet informationsmateriale og visitkort til de regionale teams om kollektive virkemidler.
• Der er afholdt 4 oplæg om kollektive virkemidler ved mark-og gødningsseminarer for planteavlskonsulenter.
• Afholdt oplæg om indsatsen for ledende planteavlskonsulenter ved rådgivningsvirksomhederne samt om
indsatsen for planteavlsformænd i landboforeningerne.
• Afholdt møder med interessenter som Orbicon, Skovdyrkerne og Liebhaverskovfogeden.
Lokalt har oplandskonsulenterne gennemført følgende formidlingsaktiviteter:
• Der er udarbejdet 100 artikler, Nyhedsbreve, Facebook-opslag og lignende.
• Der er afholdt 37 møder med vandoplandsstyregrupper (VOS’er), kommuner, Grønt Råd mv.
• Oplandskonsulenterne har afholdt eller deltaget i 74 arrangementer med deltagelse af landmænd, planteavlskonsulenter, landboforeningsmedlemmer o. lign.
Arbejdspakke 6: Evaluering
Der er afholdt en evalueringsworkshop, og der bliver udarbejdet en rapport på baggrund af de indsamlede
resultater.
Der er udsendt to spørgeskemaer med hhv. en intern og en ekstern evaluering af værktøjer, efteruddannelse og proces.
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