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Notat om omlægningstilskud til økologisk jordbrugsproduktion. 
 

Baggrund 

Direktoratet for FødevareErhverv har anmodet FØI om at foretage en beregning af behovet 
for tilskud i den toårige omlægningsperiode til økologisk jordbrugsproduktion. Dette notat 
indeholder analyser af omkostningerne forbundet med omlægning til økologisk drift for be-
drifter med henholdsvis planteavl og mælkeproduktion.  
 
Der er ikke foretaget beregninger for bedrifter med svinehold eller fjerkræ. På bedrifter med 
disse dyrehold vil der være et større økonomisk tab i omlægningsperioden end det er tilfæl-
det for en ren planteavlsbedrift. 
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1. Planteavl 

 
1.1. Metode 

Økonomien belyses på henholdsvis sandjord og lerjord. I beregningerne er der taget hensyn 
til de gældende økologiske avlsregler. DFFE har oplyst, at beregningerne skal tage ud-
gangspunkt i prisforudsætninger fra årene 2005, 2006 og 2007 
 
Til de økonomiske analyser ved konventionel drift anvendes Budgetkalkuler 2006, 2007 og 
2008. Tilsvarende anvendes Økologikalkuler 2006, 2007 og 2008 til belysning af økonomi-
en ved økologisk drift. Budgetkalkulerne indeholder beregnede dækningsbidrag på basis af 
sidste års registrerede priser samt dækningsbidrag beregnet ud fra forventninger til kom-
mende års priser. I dette notat anvendes kun kalkulerne opstillet på basis af de registrerede 
priser. Budgetkalkuler 2006 anvendes således til belysning af økonomien i år 2005, Bud-
getkalkuler 2007 anvendes til belysning af økonomien i år 2006 o.s.v. 
   
1.2. Forudsætninger 

Til beregning af det økonomiske resultat ved konventionel planteavl anvendes Budget-
kalkulerne udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. I kalkulerne forudsættes 
udbytter, der betinger ”almindelig god driftsledelse”.  
 
Det forudsættes, at avlen allerede fra det første omlægningsår kan sælges som 2. års om-
lægningsfoder. Det vil sige, at allerede fra 1. omlægningsår sælges der omlægningsfoder, 
med deraf følgende merpris. Denne praksis kræver planlægning af omlægningstidspunktet. 
Bedriften omlægges typisk d. 1. august. Afgrøder høstet senere end 1 år efter omlægnings-
tidspunktet kan herefter sælges som 2. års omlægningsfoder. Der laves dog følsomhedsbe-
regninger for planteavlsbedrifterne som viser den økonomiske betydning af, at avlen må af-
sættes til konventionelle priser i første omlægningsår.  
 
Det er tilstræbt, at lave repræsentative afgrødefordelinger for henholdsvis sand- og lerjord. 
På begge jordtyper indgår en højværdiafgrøde til konsum. På sand- og lerjorden dyrkes så-
ledes henholdsvis kartofler og sukkerroer. Højværdiafgrøderne indgår på begge jordtyper 
med en andel på 10 pct. af det samlede areal. Modelbedrifterne opstilles med hver 100 hek-
tar. Generelt er beregningerne relative robuste overfor realistiske ændringer i sædskiftet. 
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TABEL 1. Afgrødefordeling for konventionel drift på sandjord 
  

Marknummer Markstørrelse, 
hektar 

Konventionel 
Markplan 

  
1-0 10,0 Kartofler 
2-0 10,0 Vinterhvede 
3-0 10,0 Vårbyg 
4-0 10,0 Vinterhvede 
5-0 10,0 Vårbyg m. udlæg 
6-0 10,0 Alm. rajgræs 
7-0 10,0 Markært 
8-0 10,0 Vinterhvede 
9-0 10,0 Vinterbyg 

10-0 10,0 Non-food vinterraps 

 
 
TABEL 2. Afgrødefordeling for konventionel drift på lerjord 

  
Marknummer Markstørrelse, 

hektar 
Konventionel 

Markplan 
  

1-0 10,0 Vinterbyg 
2-0 10,0 Vinterraps 
3-0 10,0 Vinterhvede 
4-0 10,0 Vinterhvede 
5-0 10,0 Vårbyg til malt 
6-0 10,0 Alm. rajgræs 
7-0 10,0 Vinterbyg 
8-0 10,0 Non-food Vinterraps 
9-0 10,0 Vinterhvede 

10-0 10,0 Sukkerroer 

 
 
1.3. Økonomisk resultat ved konventionel drift 

Dækningsbidraget ved konventionel drift er hentet fra Budgetkalkuler 2006, 2007 og 2008. 
Dækningsbidragene er gengivet i tabel 3 
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TABEL 3. Dækningsbidrag II1) ved konventionel drift, kr. pr. hektar 
   

Afgrøde Lerjord 05 Lerjord 06 Lerjord 07 Sandjord 05 Sandjord 
06 

Sandjord 
07 

Vårbyg til malt 1.234 1.993 4.670 - - - 
Vårbyg til foder - - - -349 -166 2.253 

Vinterbyg 1.042 1.682 6.482 -247 240 3.434 
1. års Vinterhvede 1.867 2.771 9.242 10 549 4.334 

Vinterhvede efter korn 1.269 2.038 7.741 -415 9 3.384 
Vinterraps -73 1.872 1.487 - - - 

Non-food vinterraps2) 259 1.152 1.043 -1.311 -453 -808 
Markært - - - -232 111 1.286 

Alm. rajgræs 2.424 3.333 2.675 1.296 2.553 1.926 
Sukkerroer 8.881 7.819 7.167 - - - 

Spisekartofler - - - -878 3.676 13.700 
 

1) Efter aflønning af arbejdskraft og maskiner men før tilskud. 
 
TABEL 4. Udbytte ved konventionel drift, kg pr hektar 

   
Afgrøde Lerjord 05 Lerjord 06 Lerjord 07 Sandjord 05 Sandjord 

06 
Sandjord 

07 
Vårbyg til malt 6.400 6.400 5.800 - - - 
Vårbyg til foder - - - 4.000 3.900 3.900 

Vinterbyg 7.000 7.000 7.200 4.700 4.700 4.900 
1. års Vinterhvede 8.800 8.800 9.000 5.300 5.300 5.400 

Vinterhvede efter korn 8.000 8.000 8.100 4.800 4.800 4.900 
Vinterraps 3.600 3.600 3.600 - - - 

Non-food vinterraps2) 3.600 3.600 3.600 2.300 2.300 2.300 
Markært - - - 3.000 3.000 3.000 

Alm. rajgræs 1.400 1.400 1.400 1.100 1.200 1.200 
Sukkerroer 59.800 59.000 63.400 - - - 

Spisekartofler - - - 38.500 38.500 40.100 
Kilde: Budgetkalkuler 2006, 2007, 2008 
 
Med den valgte afgrødefordeling ved konventionel drift kan de gennemsnitlige dækningsbi-
drag II i de enkelte år beregnes til følgende: 
 
TABEL 5. De gennemsnitlige dækningsbidrag ved konventionel drift, kr. pr hektar 
Jordtype 2005 2006 2007 Gns. 
Sand -236 731 3.728 1.408 
Ler 1.981 2.711 5.623 3.438 

 
Af tabel 5 ses det at dækningsbidrag II er stigende i perioden 2005-2007 
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1.4. Økonomisk resultat i omlægningsperioden 

Dækningsbidragene for de enkelte afgrøder i omlægningsperioden (kr. pr hektar) er angivet 
i tabel 6. Der indgår ikke enkeltbetaling eller miljøbetinget tilskud i de beregnede dæk-
ningsbidrag. Dækningsbidragene er beregnet ud fra at kornet, som har status af 2. års om-
lægningsfoder, er prissat 15 kr. pr. 100 kg lavere end økologisk foderkorn. Prisforskellen 
skyldes, at foderstoffirmaerne skal holde omlægningskornet adskilt fra det fuldt økologiske 
korn og at omlægningskorn kun kan indgå med en vis procentdel i de økologiske foderblan-
dinger. 
 
TABEL 6. Dækningsbidrag II1) ved økologisk drift i omlægningsperioden, kr. pr. hektar 

   
Afgrøde Lerjord 05 Lerjord 06 Lerjord 07 Sandjord 05 Sandjord 06 Sandjord 07 
Vårbyg  8 1.412 4.966 -907 -29 2.353 

Vårhavre 231 3.160 7.418 -429 1.799 4.480 
Vintertriticale 2.232 5.922 10.104 -62 1.919 4.599 

Markært -1.316 -130 868 -1.562 -548 1.574 
 

1) Efter aflønning af arbejdskraft og maskiner men før tilskud. Økologiske afsætningspriser minus 15 kr. pr 
hkg. 
 
Det er forudsat at bedrifterne ikke dyrker højværdiafgrøderne kartofler og sukkerroer i om-
lægningsperioden. Der er tale om konsumafgrøder som det ikke vil være rentabelt at dyrke 
økologisk til konventionelle afsætningspriser. 
 
Tabel 7 viser dækningsbidraget pr hektar når det ikke er muligt at sælge omlægningsfoder i 
første omlægningsår. Det vil sige at afgrøderne dyrkes økologisk men afsættes til konventi-
onelle priser. Dette vil formentlig være tilfældet for nogle bedrifter.  
 
TABEL 7. DB i første omlægningsår ved konventionelle afsætningspriser, kr. pr. hektar 

   
Afgrøde Lerjord 05 Lerjord 06 Lerjord 07 Sandjord 05 Sandjord 06 Sandjord 07 
Vårbyg  -752 -868 2.286 -1.420 -1.568 583 

Vårhavre 178 404 4.623 -470 -333 2.510 
Vintertriticale 1.176 2.490 6.814 -654 -523 2.684 

Markært -1.706 -1.810 194 -1.900 -2.004 -362 
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TABEL 8. Udbytter ved økologisk drift, kg. pr. hektar 
   

Afgrøde Lerjord 05 Lerjord 06 Lerjord 07 Sandjord 05 Sandjord 06 Sandjord 07 
Vårbyg  4.000 4.000 4.000 2.700 2.700 2.700 

Vårhavre 5.300 5.300 5.300 4.100 4.100 3.800 
Vintertriticale 6.600 6.600 6.200 3.700 3.700 3.700 

Markært 3.000 3.000 3.000 2.600 2.600 2.700 
 

 
Afgrødefordelingen i omlægningsperioden på både sand- og lerjord forudsættes at være føl-
gende: 
 
Vårbyg:  30 pct. 
Havre:  20 pct. 
Vintertriticale: 30 pct. 
Markært:  20 pct. 
 
Ud fra afgrødefordelingen beregnes de gennemsnitlige dækningsbidrag for sand- og lerjord 
i perioden 2005-2007  
 
TABEL 9. De gennemsnitlige dækningsbidrag II i omlægningsperioden. kr. pr hektar 
Jordtype 2005 2006 2007 Gns. 
Sand -708 817 3.296 1.135 
Ler 455 2.806 6.178 3.146 

 
Udviklingen i dækningsbidraget viser samme tendens som ved konventionel drift. Dæk-
ningsbidraget stiger i perioden. 
 
TABEL 10. De gennemsnitlige dækningsbidrag II i første omlægningsår ved konventionelle afsæt-
ningspriser. kr. pr hektar 
Jordtype 2005 2006 2007 Gns. 
Sand -1.096 -1.095 1.410 -260 
Ler -178 205 3.693 1.240 

 
Tabel 10 viser at dækningsbidraget i første omlægningsår falder til i gennemsnit -260 kr. pr 
hektar og 1.240 kr. pr hektar for henholdsvis sand- og lerjord. Dette er under forudsætning 
af at avlen afsættes til konventionelle priser. Resultatet er dermed henholdsvis 1.395 kr. og 
1.906 kr. dårligere pr hektar når der sammenlignes med at avlen kan afsættes som 2. års 
omlægningsfoder.     
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1.5. Omkostning planteavl 

Den økonomiske forskel imellem konventionel drift og økologisk drift i omlægningsperio-
den uden tilskud er vist i tabel 11.  
 
 
TABEL 11. Forskel fra konventionel drift og til økologisk drift i omlægningsperioden, kr. pr. hektar 
Jordtype 2005 2006 2007 Gns. 
Sand ´-472 86 -432 -273 
Ler -1.526 95 555 -292 

 
Det økonomiske tab i omlægningsperioden varierer hen over perioden og varierer i de en-
kelte år mellem sand- og lerjord. Den gennemsnitlige omkostning i omlægningsperioden 
beregnes til ca. 300 kr. pr hektar pr år. Hvis bedriften i omlægningsperioden samtidig opnår 
fx det miljøbetingede tilskud, da skal størrelsen af dette tilskud fratrækkes omkostningen på 
de 300 kr. pr hektar. Det miljøbetingede tilskud anno 2008 på 750 kr. pr hektar betyder så-
ledes, at der i gennemsnit ikke vil være nogen omkostninger forbundet ved omlægningspe-
rioden for en planteavler.  
 
Der vil være bedrifter som af forskellige årsager ikke kan planlægge omlægningstidspunktet 
således, at der allerede fra første omlægningsår kan produceres 2. års omlægningsfoder. 
Omkostningen i første omlægningsår vil i disse tilfælde stige med ca. 1.650 kr. pr hektar set 
som gennemsnit af sand- og lerjord. For hver 10 pct. af arealerne til omlægning, som anta-
ges at skulle afsætte avlen i første omlægningsår til konventionelle priser, stiger den samle-
de gennemsnitlige omkostning således med 165 kr. pr hektar i første omlægningsår.     
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2. Mælkeproduktion 

Det beregnes hvilke omkostninger der er forbundet med at omlægge en samlet bedrift med 
markbrug og mælkeproduktion.  
 
2.1. Forudsætninger 

Der tages udgangspunkt i en omlægningsegnet bedrift hvilket først og fremmest vil sige, at 
der er god harmoni mellem besætning og areal, samt at arealerne er passende arronderet 
omkring bedriften. Bedrifter med mælkeproduktion er langt overvejende beliggende på 
sandjord. Modelbedriften anvendt i analysen forudsættes derfor beliggende på en uvandet 
JB 1-3. Bedriften har 100 årskøer (stor race) og et jordtilliggende på 120 hektar. Omkost-
ningerne ved omlægningen er beregnet ud fra reglerne om ”samtidig omlægning”. Det be-
tyder bl.a. følgende: 
 

• Mælken kan sælges som økologisk 24 mdr. efter omlægningens start 
• Afgrøder fra egen avl regnes som 100 pct. økologiske i alle 24 mdr. når de anvendes 

til egne dyr. 
• De første 18 mdr. kan maksimalt 50 pct. af det indkøbte foder være konventionelt 
• De sidste 6 mdr. af omlægningen skal der fodres 100 pct. økologisk 
• For status af foder der sælges fra bedriften i omlægningsperioden gælder de samme 

regler som ved omlægning af alm. planteavlsbedrifter. 
 
 
2.2. Metode 

Som forudsætning for beregningerne har DFFE angivet, at omkostningerne skal belyses ud 
fra de seneste tre driftsår (2005, 2006 og 2007). Til belysning af økonomien i disse år an-
vendes budgetkalkuler 2006, 2007 og 2008 samt økologikalkuler 2006, 2007 og 2008. Kal-
kulerne er udarbejdet af Landbrugets Rådgivningscenter Landscentret.  
 
Det forudsættes at køernes ydelse kan holdes på samme niveau i de første 18 mdr. efter at 
omlægningen af jorden påbegyndes. I de sidste 6 mdr., hvor køerne omlægges, forudsættes 
det, at køernes ydelser falder til niveauet ved økologisk drift.   
   
Omkostningen i omlægningsperioden beregnes som summen af: 
 

• Forskel i dækningsbidrag fra marken 
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• Forskel i dækningsbidrag fra mælkeproduktionen 
 
 
 
2.3. Markbruget 

Markbruget udgøres af i alt 120 hektar og afgrødefordelingen i omlægningsperioden er vist 
i tabel 12. Afgrødefordelingen er opstillet på basis af det forventede forbrug i kvægholdet 
baseret på budgetkalkulerne. Udbytter og fodringssammensætningen varierer mellem årene 
og derfor ændrer afgrødefordelingen sig over årene. Prioriteringen ved opstilling af afgrøde-
fordelingen er lavet således, at det nødvendige grovfoder først og fremmest produceres. 
 
TABEL 12. Afgrødefordeling ved konv. drift  samt afgrødefordeling i omlægningsperioden. I alt 120 ha. 
 2005 

konv. 
2005  
oml. 

2006 
konv. 

2006 
Oml. 

2007  
konv. 

2007  
oml. 

Kløvergræs til afgræsn. 27 32 29 37 29 34 
Kløvergræs til slæt 27 33 28 35 28 31 
Majs 37 45 34 42 34 42 
Vårbyg 14 10 14 6 14 13 
Vinterhvede 15 0 15 0 15 0 

 
 
TABEL 13. Udbytte pr hektar 
 2005 

konv. 
2005  
oml. 

2006 
konv. 

2006 
Oml. 

2007  
konv. 

2007  
oml. 

Kl.græs til afgræsn, FE 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.500 
Kløvergræs til slæt, FE 7.500 6.000 7.500 6.000 7.500 6.800 
Majs, FE 8.000 6.500 8.000 6.500 8.000 6.500 
Vårbyg, kg 4.000 2.700 4.000 2.700 3.900 2.700 
Vinterhvede, kg 5.300 - 5.300 - 5.400 - 

Kilde: Budgetkalkuler 2006, 2007 og 2008 
 
Udbytterne falder ved overgangen til økologisk drift. Græsudbytterne pr hektar forudsættes 
at falde 20-25 pct. Udbyttet i majs falder med ca. 19 pct. og udbyttet i vårbyg falder med 
31-33 pct. 
 
Dækningsbidragene i de forskellige afgrøder de enkelte år er vist i tabel 14. Dækningsbi-
draget i omlægningsperioden er beregnet som afgrøder der er dyrket økologisk men afsat til 
konventionelle priser. Kun det dyrkede korn i omlægningsperioden forudsættes afsat til 
økologiske priser minus 15 kr. pr hkg. Forudsætningen om, at der kan afsættes 2. års om-
lægningskorn allerede i første omlægningsår har mindre betydning for modelejendommen 
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med mælkeproduktion, idet kun ca. 8 pct. af arealet dyrkes med korn i omlægningsperio-
den.  
 
TABEL 14. DB 2005, 2006 0g 2007, kr. pr. hektar 
 2005 

konv. 
2005  
oml. 

2006 
konv. 

2006 
Oml. 

2007  
konv. 

2007  
oml. 

Kløvergræs til afgræsn. 2.241 1.890 2.042 2.088 2.653 3.181 
Kløvergræs til slæt 642 2.551 484 1.357 461 2.234 
Majs 1.251 -529 902 401 1.228 644 
Vårbyg -349 -907 -166 -29 2.253 2.353 
Vinterhvede 10 - 549 - 3.384 - 

 
Tabel 15 viser markens gennemsnitlige dækningsbidrag ved konventionel drift og dæk-
ningsbidraget i omlægningsårene i 2005, 2006 og 2007 
 
TABEL 15. Dækningsbidrag, kr. pr hektar. 

2005 
konv. 

2005  
oml. 

2006 
konv. 

2006 
Oml. 

2007  
konv. 

2007  
oml. 

995 931 911 1.178 1.782 1.959 

 
Tabel 15 viser, at dækningsbidraget i omlægningsårene i gennemsnit er lidt bedre end ved 
konventionel drift. Det skyldes primært at udbyttenedgangen i græsmarkerne er begrænset 
samt at der spares betydelige udgifter til gødskning. 
  
2.4. Omkostning til omlægning af køerne 

Dyreholdet er konventionelt drevet i de første 18 mdr. fra at omlægningen af marken påbe-
gyndes. De sidste 6 mdr. omlægges køerne til økologisk drift. I disse 6 måneder skal køerne 
fodres 100 pct. økologisk mens mælken fortsat afregnes til konventionel pris. 
 
TABEL 16. Ydelse pr årsko, kg EKM 
 2005 2006 2007 
Konventionel drift 9.600 10.000 10.000 
Økologisk drift  7.994 8.957 8.957 

Kilde: Budgetkalkuler 2006, 2007, 2008 
 
Mælkeydelsen forudsættes at falde med i gennemsnit ca. 13 pct. pr ko fra det tidspunkt at 
køerne omlægges. 
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TABEL 17. DB pr ko pr år ved konventionel drift samt under omlægning, kr. pr ko 
 2005 2006 2007 
DB, konventionel drift 10.919 11.443 11.898 
DB, økologisk drift, mælk afsat konv.  6.383 8.229 7.269 
Gennemsnitligt DB i den toårige omlæg-
ningsperiode 

9.785 10.640 10.741 

Forskel i DB pr ko fra konventionel drift -1.134 -804 -1.157 

 
I tabel 17 er ”Gennemsnitligt DB i den toårige omlægningsperiode” beregnet som 75 pct. af 
dækningsbidraget ved konventionel drift plus 25 pct. af dækningsbidraget ved økologisk 
drift men hvor mælken afsættes til konventionel pris. Det svarer til 18 måneder med kon-
ventionel drift efterfulgt af omlægningsperioden på 6 måneder.  
 
2.5. Omkostning for mark og stald 

Tabel 18 viser de estimerede omkostninger i omlægningsperioden for henholdsvis mark og 
stald 
 
TABEL 18. Økonomisk forskel fra konv. drift og til drift i omlægningsperioden, kr. pr hektar pr år. 
 2005 2006 2007 
Mark -64 267 -176 
Kvæghold*1 -945 -670 -964 
Samlet -1009 -403 -788 
*1: Beregnet som forskel i DB pr ko gange 100 køer divideret med 120 hektar 
 
Omkostningerne til omlægning af en bedrift med mælkeproduktion er faldet fra 2005 til 
2006 og så steget igen.  
 
Beregningerne tager udgangspunkt i en omlægningsegnet bedrift. Hvis der var tale om en 
bedrift med større belægning eller en bedrift med spredte arealer og heraf følgende besvær-
liggørelse af køernes afgræsning, da vil omkostningerne forbundet med omlægningen være 
større.  
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3. Samlet vurdering 

Omkostningerne ved omlægning af planteavlsbedrifter og bedrifter med mælkeproduktion 
er beregnet til følgende. 
 
TABEL 19. Økonomisk forskel fra konv. drift og til drift i omlægningsperioden, kr. pr ha. pr. år. 
 2005 2006 2007 Gns. 
Planteavlere (50 pct. sand, 50 pct. ler) -999 91 62 -282 
Bedrifter med mælkeproduktion -1.009 -403 -788 -733 

 
Tabel 19 viser at det i perioden 2005 til 2007 har været dyrere at omlægge en mælkebedrift 
end en plante bedrift, men også at det er blevet billigere at omlægge bedrifter med planteavl 
over tid.  
 
Set som gennemsnit over årene 2005-2007 er der beregnet en årlig omkostning i forbindelse 
med omlægningen på 280 kr. for planteavl og 735 kr. for bedrifter med mælkeproduktion. 
Vægtes de to produktioner med 50% hver giver det et gennemsnitlig tab på ca. 500 kr. pr. 
ha. Dette under forudsætning af, at korn kan sælges som 2. års omlægningsfoder allerede 
fra første omlægningsår. Såfremt kornet skal sælges til konventionelle priser vil tabet for 
plantebedrifter være 1.650 kr. pr. ha større i det første omlægningsår.    
 
Ved økologisk drift er betingelserne for opnåelse af det miljøbetingede tilskud (MB-tilskud) 
opfyldt. Dette tilskud er ikke indregnet hvorfor det skal indregnes inden behovet for om-
lægningstilskud opgøres. Tilskuddet for miljøbetinget tilskud ligger i dag på 750 kr. pr. ha.  
Indkomsttabet ved omlægning efter indregning af OB tilskuddet er befor meget begrænset. 


