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Abstract 

Based on empirical data on farm and field structure in a case study area the implica-
tions of separation distances to ensure co-existence between genetically modified, 
conventional and organic crops for farm management are analysed. Separation dis-
tances imply that a non-GM crop can not be grown within a certain distance of a GM 
crop. A farmer choosing to grow a GM oilseed rape will have to coordinate the crop 
rotation with neighbouring farms having fields located within the separation distance 
of the field with the GM-crop. If a neighbouring farm is also growing the oilseed 
rape, but a non-GM variety, there may be a need for adjustment of the crop rotation 
at one or both of the farms to comply with the demanded separation distance. The im-
pact of separation distances on farming depends on the farm size and the location of 
its fields as well as the field size and form. The results indicate that only a few fields 
can be managed independently of the adjacent farms’ fields. However, the need for 
adjustments in crop rotations to comply with the separation distances is limited. 
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Forord 

I dette Working Paper analyseres de driftsmæssige konsekvenser af afstandskrav ved 
dyrkning af genetisk modificerede afgrøder i sameksistens med konventionelle og 
økologiske afgrøder. Analysen er gennemført i forbindelse med et udredningsarbejde 
vedrørende sameksistens og analysens hovedkonklusioner indgår i rapporten fra Ud-
redningsgruppen vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventio-
nelle og økologiske afgrøder (Tolstrup et al. 2003). I dette Working Paper gives en 
deltaljeret beskrivelse af analysens metoder og resultater.  
 
Analysen er gennemført på baggrund af digitale kort med bedrifts- og markstruktur 
for et case-område i Bjerringbro og Hvorslev kommuner. Området er kortlagt af 
Danmarks Jordbrugsforskning i forbindelse med det tværfaglige og tværinstitutionelle 
forskningsprojekt ARLAS*.  
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi, december 2003 

 
 

Johannes  Christensen 
 

                                                 
* Arealanvendelse og landskabsudvikling belyst ved scenariestudier – Vekselvirkning mellem natur, 

jordbrug, miljø, og arealforvaltning (ARLAS).  
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Sammendrag 

Afstandskrav mellem genmodificerede (GM) afgrøder, og ikke-genmodificerede (ik-
ke-GM) afgrøder af samme art er fremhævet af Udredningsgruppen vedrørende sam-
eksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder 
(Tolstrup et al. 2003), som et vigtigt virkemiddel til at undgå, at GM pollen utilsigtet 
spredes til en ikke-GM afgrøde. Der er eksempelvis foreslået afstandskrav på 150 m 
mellem marker med  GM og konventionel raps og 500 m mellem marker med GM og 
økologisk raps. 
 
De jordbrugsmæssige konsekvenser af afstandskrav for dyrkning af GM afgrøder om-
fatter tilpasninger i sædskiftet, så afstandskravene opfyldes, samt koordination og af-
taler med nabobedrifter, hvis en GM afgrøde dyrkes på marker, hvor afstandskravene 
ikke kan opfyldes på bedriftens egne arealer. Sædskiftetilpasninger kan omfatte ænd-
ret placering af afgrøderne på bedriftens marker eller braklægning af arealer grænsen-
de op til naboarealer med en ikke-GM afgrøde.  
 
De driftsmæssige konsekvenserne af afstandskrav vil afhænge af: i) afstandskravenes 
størrelser, ii) afgrødens arealmæssige udbredelse, iii) udbredelsen af GM afgrøder i 
forhold til ikke-GM afgrøder, iv) det økologiske areal med afgrøden, såfremt der gæl-
der særlige afstandskrav til økologiske marker, v) bedriftsstørrelse og –arrondering, 
og vi) markstørrelse og –form. 
 
Omfanget af de driftsmæssige tilpasninger ved dyrkning af GM afgrøder har ikke tid-
ligere været undersøgt under danske forhold. Derfor er der i nærværende studie gen-
nemført en analyse af konsekvenserne af afstandskrav i et konkret case-område i Bjer-
ringbro og Hvorslev kommuner beliggende i Midtjylland. Området er på 10x10 km 
og landbrugsarealet udgør 6.500 hektar. Området er valgt fordi mark- og bedrifts-
strukturen i dette område allerede er kortlagt i forbindelse med forskningsprojektet 
ARLAS. Området er karakteriseret ved små marker og bedrifter sammenlignet med 
bedrifts- og markstrukturen i Danmark. Derfor kan analysens resultater ikke umiddel-
bart generaliseres for Danmark som helhed, men er kun gældende som for områder 
svarende til det analyserede område. Det vurderes således, at det i det analyserede 
område er vanskeligere at opfylde afstandskravene end i de fleste andre områder i 
Danmark. 
 
Behovet for sædskiftetilpasninger ved dyrkningen af afgrøderne raps, majs og kartof-
ler er analyseret ved forskellige afstandskrav og scenarier for afgrødernes udbredelse i 
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området og andel af arealet dyrket med en GM sort. Behovet for tilpasninger er op-
gjort som frekvensen af manglende opfyldelse af afstandskravene, hvis der ikke sker 
en koordination af sædskifterne. Sædskifterne er modeleret ved stokastisk simulering. 
 
Analysen viser, at behovet for tilpasninger i sædskiftet for at opfylde afstandskravene 
er forholdsvis begrænset. I et scenario, hvor 5 pct. af arealet dyrkes med raps, og hvor 
10 pct. af rapsarealet dyrkes med en GM raps, er det således kun 15 pct. af markerne 
med GM raps, der ikke opfylder et afstandskrav på 150 m. Andelen af GM rapsmar-
ker, som ikke opfylder afstandskravene, er faldende med øget andel af GM raps. Til-
svarende viser en analyse af majs, hvor 2,5 pct. af totalarealet dyrkes med majs og 
hvor 10 pct. af arealet dyrkes med en GM sort, at 6 pct. af markerne ikke opfylder af-
standskravet på 200 meter. For kartofler er behovet for tilpasninger beregnet i et kar-
toffelintensivt scenario, hvor 10 pct. af arealet dyrkes med kartofler. Hvis 10 pct. af 
kartoffelarealet dyrkes med en GM sort, vil 19 pct. af markerne med en GM-sort ikke 
opfylde afstandskrav på 20 m, mens det kun vil være 9,6 pct., hvis halvdelen af kar-
toffelarealet dyrkes med en GM sort. Opgøres antallet af marker med GM kartofler, 
som ikke opfylder afstandskravet, i stedet for i forhold til det totale antal marker med 
kartofler, er andelen henholdsvis 2,0 og 4,8 pct. I områder med større bedrifter end i 
case-området vil behovet for tilpasninger alt andet lige være mindre end resultaterne 
her viser.    
 
Det er også estimeret, hvor mange marker der kan dyrkes med en GM afgrøde uaf-
hængigt af nabomarker. Dvs. antallet af marker, som ligger mere end afstandskravets 
længde fra en nabobedrifts mark. I det analyserede område er det kun 15,3, 4,3 og 1,9 
pct. af omdriftsmarkerne, der kan dyrkes uafhængigt af, hvad der dyrkes på nabobe-
drifternes marker, ved afstandskrav på 20, 100 henholdsvis 200 m. Det kan dermed 
konkluderes, at en landmand, der vil dyrke en GM afgrøde, oftest vil være nødt til at 
koordinere sit sædskifte med naboen. Dog vil det være forholdsvis sjældent, at naboen 
rent faktisk vil dyrke en tilsvarende ikke-GM afgrøde, så tilpasninger i sædskiftet bli-
ver nødvendigt jævnfør analysen af behovet for sædskiftetilpasninger. 
 
En bedrift i case-området vil i gennemsnit skulle lave aftaler med 10 bedrifter, hvis 
bedriften skal kunne dyrke en GM afgrøde på alle sine omdriftsarealer, og afgrøden 
har et afstandskrav på 100 m. Dette viser, at i områder med en forholdsvis fragmente-
ret bedriftsstruktur, som i det analyserede område, vil der være et stort behov for 
kommunikation med naboerne, hvis en landmand ønsker at dyrke en GM afgrøde. 
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Endelig er en række worst case situationer analyseret. Det er vist at i situationen, hvor 
en bedrift på 38 ha dyrker et sædskifte med GM raps hvert 5 år, og alle bedriftens na-
boer dyrker et tilsvarende sædskifte med en ikke-GM raps sort, vil det stadig vær mu-
ligt at gennemføre dyrkningen af GM raps. Dette vil dog kræve en intensiv koordina-
tion af sædskifterne.  
 
Hvis bedriften på de 38 ha derimod er en økologisk bedrift og denne dyrker et sæd-
skifte med raps vil der være marker på nabobedrifterne, hvor det aldrig vil blive mu-
ligt at dyrke en GM raps. Dette skyldes, at afstandskravet mellem økologisk raps og 
GM raps anbefales at være på 500 meter. De skal dog understreges, at denne situation 
meget sjældent vil opstå, da udbredelsen af økologisk raps er meget begrænset.  
 
Resultaterne knytter sig alle til det analyserede case-område. Der er således behov for 
tilsvarende analyser af konsekvenserne af afstandskrav i andre regioner, som har en 
anden afgrødefordeling, bedrifts- og markstruktur end i case-området. I forbindelse 
med introduktion af GM-avl vil udvikling af GIS baserede hjælpeværktøjer være 
værdifulde for konsulenter og landmænd i forbindelse med beslutningstagning og 
sameksistensproblematikken.    
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1. Indledning 

1.1. Baggrund 

Sameksistens mellem genmodificerede (GM), konventionelle og økologiske afgrøder 
forudsætter for en række afgrøder tiltag til reduktionen af pollenspredning fra genmo-
dificerede (GM) afgrøder til marker med ikke-genmodificerede (ikke-GM) marker. 
Etablering af afstand mellem marker, som dyrkes med GM og ikke-GM afgrøder af 
samme art, udgør den vigtigste faktor til at mindske  risikoen for GM-
pollenoverførsel til andre marker. Afstandskrav er således fremhævet af Udrednings-
gruppen vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og 
økologiske afgrøder (Tolstrup et al. 2003) som et virkemiddel til at undgå, at pollen 
utilsigtet spredes til en ikke-GM afgrøde. Dyrkningsafstande benyttes allerede i dag 
ved produktion af certificeret udsæd, og erfaringer herfra vurderes at kunne overføres 
til dyrkning af GM afgrøder. Til reduktion af pollenspredning kan andre virkemidler 
også komme på tale, herunder værnebælter, procedurer for bi-bestøvning, GM-fri om-
råder, lugning samt bekæmpelse af spildplanter. Ved værnebælter forstås et bælte i 
ydre kanten af den GM-fri dyrkede mark, som høstes separat i forhold til den øvrige 
mark. I dette arbejdspapir fokuseres der på konsekvenserne for den landbrugsmæssige 
drift af afstandskrav. 
 
Betydningen af afstande for risikoen for pollenoverførsel afhænger af den enkelte 
plantearts sprednings- og formeringsforhold samt dyrkningsmæssige, topografiske og 
klimatiske forhold. Derfor vil de anbefalede afstande afhænge af den enkelte afgrøde. 
For eksempel er der foreslået afstandskrav ved raps på 150 m men kun 20 m for kar-
tofler (Tolstrup et al. op cit.). 
 
De jordbrugsmæssige konsekvenser af afstandskrav for dyrkningen af GM afgrøder 
omfatter tilpasninger i sædskiftet, så afstandskravene overholdes, samt koordination 
og aftaler med nabobedrifter, hvis en GM afgrøde dyrkes på marker, hvor afstands-
kravene ikke kan opfyldes på bedriftens egne arealer. Sædskiftetilpasningerne kan ske 
ved ændringer i placeringen af afgrøderne på bedriftens marker, eller ved at de dele af 
en mark, som ikke opfylder afstandskravene, dyrkes med en anden afgrøde eller brak-
lægges. Hvor omfattende behovet for tilpasninger og koordination vil blive for bedrif-
terne i områder med dyrkning af GM og ikke-GM afgrøder i sameksistens, vil blandt 
andet afhænge af mark- og bedriftsstrukturen i området. Der findes kun få undersø-
gelser af sameksistens ved GM-dyrkning, der tager udgangspunkt i en empirisk land-
brugslandskab, og disse studier fokuserer primært på afstandskravenes effekt på risi-
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koen for GM-indblanding i ikke-GM afgrøder. Eksempelvis er dyrkningsmæssige til-
pasningers betydning for GM-indblanding i ikke-GM raps modelleret (GENESYS 
modellen) for et konkret case område i Frankrig (Colbach et al. 2002), og lignende 
analyser er foretaget for majs med MAPOD modellen (refereret i Bock et al. 2002). I 
en større engelsk undersøgelse af konsekvenserne af GM-dyrkning for biodiversitet er 
der også taget udgangspunkt i et konkret landbrugsstruktur, men uden at inddrage af-
standskravenes driftsmæssige betydning (Squire et al. 2003). 
 
Omkostninger forbundet med implementering af en række virkemidler til sikring af 
sameksistens er opgjort for raps, majs og kartofler i Bock et al. (2002) og for en lang 
række afgrøder dyrket i Danmark i Tolstrup et al. (2003). Imidlertid havde de refere-
rede undersøgelser ikke tilstrækkeligt grundlag for at opgøre omkostningerne ved af-
standskrav, som derfor er udeladt i de økonomiske analyser. I Belcher et al (2003) fo-
kuseres på risikoen for utilsigtet spredning af GM afgrøder og omkostningerne ved 
indblanding diskuteres. Analysen inkluderer det rumlige aspekt af landbrugsstruktu-
ren, idet analysen tager udgangspunkt i et konstrueret landbrugslandskab. Derudover 
findes en række studier, som fokuserer mere overordnet på gevinster og omkostninger 
ved dyrkning af GM afgrøder (se f.eks. Nielsen 1999, Frandsen 2003,  Fernandez-
Cornejo and McBride 2002).  
 
Nærværende undersøgelse bidrager med viden om afstandskravenes driftsmæssige 
betydning, som kan danne grundlag for vurdering af de økonomiske konsekvenser af 
afstandskrav. Omkostninger ved sædskiftetilpasninger og transaktionsomkostninger 
ved koordination og indgåelse af aftaler med naboer er de væsentligste driftsøkono-
miske konsekvenser af afstandskrav. Dertil kan komme monitering og kontrol af 
overholdelsen af afstandskravene.  
 
I det næste afsnit beskrives undersøgelsens formål. Dernæst beskrives den anvendte 
analysemetode samt de anvendte geografiske data. I de efterfølgende afsnit beskrives 
de gennemførte analyser af tilpasnings- og koordinationsbehovene samt resultaterne 
diskuteres. Til sidst skitseres fremtidigt analysebehov og de vigtigste konklusioner 
baseret på analysen opsummeres. 

1.2. Formål 

Det overordnede mål med undersøgelsen er at afdække de driftsmæssige konsekven-
ser af afstandskrav mellem GM og ikke-GM afgrøder. Analysen skal således danne 
grundlag for en vurdering af de økonomiske konsekvenser af at implementere af-
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standskrav, som et virkemiddel til sikring af sameksistens mellem GM, konventionel-
le og økologiske afgrøder. De driftsmæssige konsekvenser vil være stærkt afhængige 
af bedrifts- og markstrukturerne. For at resultaterne af analysen kan have udsagnskraft 
er det derfor vigtigt, at analysen tager udgangspunkt i realistiske strukturdata. Analy-
sen er baseret på et konkret case-område, hvor der foreligger data over bedrifternes 
typer og størrelse samt den geografiske placering af bedrifternes marker. Undersøgel-
sens ressource- og tidsmæssige rammer betød, at det kun var muligt at gennemføre 
analyser på allerede eksisterende strukturdata. Da der i Danmark kun forefindes til-
gængelige geografiske data for ét større sammenhængen landbrugsområde, har det 
desværre ikke været muligt at gennemføre undersøgelsen for områder med forskellige 
bedrifts- og markstrukturer. Derfor kan analysens resultater ikke umiddelbart overfø-
res til at gælde for Danmark som helhed, hvilket bør haves i erindring ved tolkningen 
af resultaterne. Et af målene med analysen er dermed også at afdække potentialet i 
anvendelse af geografiske data og geografiske informationssystemer (GIS) i analyse 
af sameksistens og vurdere værdien af at etablere et forbedret datagrundlag for frem-
tidige analyser. Det er også målet at vurdere behovet for udvikling af geografiske be-
slutningsstøttesystemer for sædskifteplanlægning for jordbrugere, der ønsker at dyrke 
GM afgrøder.  
 
I undersøgelsen er der benyttet fem forskellige indfaldsvinkler til beregning af de 
driftsmæssige konsekvenser af afstandskrav: 
 

1. Behovet for sædskiftetilpasninger 
Frekvensen af manglende opfyldelse af afstandskravene, hvis der ikke sker en 
koordination af sædskifterne, estimeres. Dvs. hvor ofte en mark med en GM af-
grøde vil ligge indenfor den krævede afstand til en nabomark med en tilsvarende 
ikke-GM afgrøde ved simulering af sædskifter uden hensyn til afstandskravene 
(Jf. afsnit 3.1). 
 
2. Behovet for koordination med naboer 
Antallet af marker, som kan dyrkes med en GM afgrøde uafhængigt af nabomar-
ker estimeres som antallet af marker på en bedrift, som ligger mere end afstands-
kravets længde fra en nabobedrifts mark (Jf. afsnit 3.2). 
  
3. Behov for aftaler 
Behovet for aftaler estimeres som antallet af nabobedrifter, som en GM-dyrker 
maksimalt vil skulle lave aftale med for at dyrke GM afgrøder på bedriften (Jf. 
afsnit 3.3). 
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4. “Worst case“ scenario 
Det analyseres om der kan opstå situationer, hvor der ikke kan dyrkes GM afgrø-
der, fordi naboer dyrker ikke-GM afgrøder. Problemstillingen illustreres og po-
tentialet for koordination af sædskifter eksemplificeres (Jf. afsnit 3.4). 
 
5. Økologisk rapsdyrkning 
Mulighederne for at dyrke GM raps reduceres, hvis der dyrkes økologisk raps i 
området eftersom de foreslåede afstandskrav til økologisk raps er væsentligt stør-
re end til konventionelle ikke-GM raps. Problemstillingen er eksemplificeret med 
udgangspunkt i caseområdet (Jf. afsnit 3.5). 
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2. Data og metode 

2.1. Case-området 

Analysen er baseret på bedrifts- og markstrukturen i et case-område på 10 x 10 kilo-
meter beliggende i Bjerringbro og Hvorslev kommuner (se figur 1). Området er valgt, 
fordi det er det eneste område i Danmark, hvor mark- og bedriftsstrukturen er digitali-
seret og forefindes i tilgængelig form. I forbindelse med hektarstøtteordningen er hele 
landbrugsarealet ganske vist digitaliseret men kun på markblokniveau. En markblok 
kan imidlertid bestå af flere marker, som ikke nødvendigvis dyrkes med samme af-
grøde og af samme bedrift. Derfor er markblokkortet ikke anvendelig til analyse af 
nærværende problemstilling. 
 
Figur 1. Kort over værkstedsområdet i Bjerringbro og Hvorslev Kommuner 
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Digitaliseringen af case-området er gennemført af Danmarks Jordbrugsforskning i 
forbindelse med det tværfaglige forskningsprojekt ”Arealanvendelse og landskabsud-
vikling belyst ved scenariestudier (ARLAS)” (ARLAS 2003). Case-området er beskre-
vet i (Dalgaard et al. 2002 og Dalgaard og Nielsen 2002). Orthofotos og et LAND-
SAT satellitbillede ligger til grund for digitaliseringen. Den landbrugsmæssige areal-
anvendelse er baseret på Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og suppleret med 
markkort for 1998. Endelig er små bedrifter, som ikke er registret i GLR, kortlagt ud 
fra blandt andet matrikelkort.  
 
I case-området er 65 pct. af arealet anvendt til landbrug, hvilket er meget lig andelen 
af landbrugsjord i Danmark på 66 pct. (Danmarks Statistik 2003). Baseret på oplys-
ningerne for bedrifterne registreret i Det Generelle Landbrugsregister (GLR) adskiller 
afgrødefordelingen sig ikke væsentligt fra afgrødefordelingen i Viborg Amt (tabel 1). 
I forhold til hele landet er andelen af vedvarende græs dog forholdsvis høj i case-
området.  
 
Tabel 1. Landbrugsmæssig arealanvendelse i case-området 1998 sammenlignet 

med Danmark som helhed 
   
 Værksteds-

området
 

Hele landet
 

Viborg 
   
Bedrifter i GLR Arealandel

(pct.)
Danmarks Statistik Arealandel

(pct.)
Arealandel 

(pct.) 
   
Vårbyg 18 Vårbyg 18,6 22,4 
Vinterhvede 24 Hvede i alt 25,2 19,5 
Vinterbyg 9 Vinterbyg 6,1 6,2 
Vinterrug 4 Rug 3,9 3,6 
Raps 8 Raps i alt 4,2 4,4 
Ærter 6 Bælgsæd til modenhed 4,0 4,3 
Brak 8 Samlet braklagt eller udtaget areal 5,6 4,9 
Helsæd 2 Korn og bælgsæd til ensilering (helsæd) 4,3 6,5 
Omdriftsgræs 9 Græs- og kløvermark i omdriften 9,3 12,4 
Roer og andre rod-
frugter 2

 
Rodfrugter i alt 5,0

 
2,3 

Vedvarende græs 10 Græsarealer uden for omdriften 5,5 8,5 
Juletræer etc. 0 Andre afgrøder 8,3 4,9 
   
I alt 100  100 100 
   
Små landbrug 
uden for GLR 

  

   
Vedvarende græs 61   
Øvrig omdrift 39   
   
I alt 100     

Kilde: Dalgaard et al. (2002) og Danmarks Statistik (Danmarks Statistikbank, Tabel AFG).  
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Der er i alt registret 508 bedrifter, som har arealer i case-området (tabel 2). Dette in-
kluderer også bedrifter som ligger uden for case-området, men har arealer indenfor 
case-området. De registrede bedrifter har til sammen 8.990 ha i og uden for case-
området. Det betyder, at det gennemsnitlige dyrkede areal per bedrift er på kun 18 
hektar, hvilket er meget lavt. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse for hele landet var i 
1998 44 hektar/bedrift. Årsagen til det lave gennemsnitlige bedriftsstørrelse skyldes et 
meget stort antal meget små bedrifter. Mange af disse bedrifter er ikke registreret i 
GLR, da de ikke søger om hektarstøtte. Disse bedrifter har typisk en enkelt lille mark 
med græs til deres hobbydyrehold, f.eks. heste eller får. Der er i alt 250 bedrifter i 
området som har under 5 hektar landbrugsjord. Hvis disse bedrifter ikke inkluderes i 
beregningen af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse, dyrker en bedrift i gennemsnit 
32,5 hektar. Dette svarer til den gennemsnitlige bedriftsstørrelser i de to kommuner 
Bjerringbro og Hvorslev og er lidt mindre end gennemsnittet i Viborg Amt (36,1 
ha/bedrift) Imidlertid er bedriftsstørrelsen væsentligt under den gennemsnitlige be-
driftsstørrelse for hele landet på 44 ha/bedrift i 1998. 
 
Tabel 2. Bedrifts- og markstruktur i 1998 for case-område sammenlignet med 

Bjerringbro og Hvorslev kommuner, Viborg Amt og hele landet1) 
   
 

I alt
Bedrifter >

5 ha
Bjerringbro 
kommune

Hvorslev
kommune

Viborg 
amt 

 
DK 

   
Antal marker 3.041 2.640 3.3991) 2.5501) 75.4091) 695.1341) 
Areal (ha) 8.990 8.645 12.457 8.952 257.640 2.684.316 
Antal bedrifter 508 266 372 315 7.146 61.526 
Markstørrelse (ha/mark) 3,0 3,3 3,51) 3,51) 3,41) 3,91) 
Bedriftsstørrelse (ha/bedrift) 17,7 32,5 33,5 28,4 36,1 43,7   

1) Markstørrelse og antal marker for kommune, amt og hele landet baseret på data fra 2002. 
 
Kilde: Danmarks Statistik (1999), Dalgaard et al. (2003) og egne beregninger.  

 
 
Den gennemsnitlige markstørrelser er mindre i case-området sammenlignet med såvel 
de to kommuner, Viborg Amt som hele landet. Det skal dog understreges, at de be-
regnede markstørrelser i tabel 2 er baseret på 1998 data for case-området mens sam-
menligningsdata er baseret på data fra 2002. Formodentlig har strukturudviklingen 
betydet, at markernes gennemsnitsareal er øget i perioden 1998 og frem til 2002. Det 
skal dog bemærkes, at den gennemsnitlige markstørrelse er større, når bedrifterne un-
der 5 hektar udelades af analysen. I tabel 3 er antallet af marker og markstørrelser op-
gjort for kun de marker, som ligger inden for case-området. Af tabellen fremgår det, 
at marker i omdrift på bedrifter over 5 hektar har en gennemsnitsstørrelse på 3,5 hek-
tar. Dette indikerer, at en af årsagerne til den lave gennemsnitsmarkstørrelse i case-
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området kan være, at alle marker inklusiv små vedvarende græsmarker, som ikke ind-
går i GLR, er digitaliseret og derfor trækker gennemsnittet ned.  
 
Endelig skal det nævnes, at den faktiske markstørrelse kan være større end det frem-
går af kortet og af GLR, da der i en del tilfælde foregår en samdrift af to nabomarker, 
som tidligere har været drevet hver for sig, uden at markkortet efterfølgende er blevet 
rettet. 
 
Tabel 3. Antal marker beliggende i case-området (dvs. kun de af bedrifternes 

marker som ligger inden for de 10 X 10 km er medtaget i analysen 
  
 

I alt Marker i omdrift Bedrifter > 5 ha
Marker i omdrift 
Bedrifter > 5 ha 

  
Antal marker 2.562 1.884 2.177 1.715 
Areal (ha) 6.997 6.119 6.666 5.956 
Antal bedrifter1) 492 368 258 245 
Gennemsnitlig markstørrelse (ha/mark) 2,7 3,2 3,1 3,5   

1) 16 bedrifter er registreret i bedriftsdatabasen, men har ikke digitaliserede marker i området, hvilket forkla-
rer forskellen mellem antal bedrifter i tabel 2 og tabel 3. 

 
Kilde: Dalgaard et al. (2002) og egne beregninger.  

 
 
Det kan konkluderes, at værkstedområdet adskiller sig fra Danmark som helhed i 
1998 ved at have bedrifter som i gennemsnit dyrker et mindre areal, og hvor markerne 
i gennemsnit er mindre end for landet som helhed. Dog er forskellen mellem mark- og 
bedriftsstørrelse i case-området og Viborg amt mindre, hvorfor det vurderes at områ-
det udgør et godt eksempel på en landbrugsstruktur i en region med mange små be-
drifter. Det vil dog ikke være muligt at anvende analysens resultater direkte i et områ-
de med en anden bedrifts- og markstruktur, f.eks. i Sydsjælland. Endvidere skal det 
også understreges, at kortlægningen af strukturen er sket i 1998, hvorfor der formodes 
at være sket en strukturudvikling frem til i dag. 

2.2. Analysemetode 

Analysen tager udgangspunkt i produktionsstrukturen i 1998, idet bedrifterne er op-
delt i to hovedtyper: planteavls- og svinebedrifter samt kvægbedrifter baseret på be-
drifternes produktionsforhold i 1998 (Dalgaard et al. 2002). For en planteavls- og svi-
nebedrift er defineret et planteavlssædskifte, mens der for kvægbedrifter er defineret 
et grovfodersædskifte. For de arealer på kvægbedrifterne, som ikke er nødvendige for 
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produktion af grovfoder, dyrkes et simpelt planteavlssædskifte. Det antages endvide-
re, at de vedvarende græsmarker i 1998 forbliver som vedvarende græsmarker.  
 
Den geografiske analyse er gennemført for alle kortlagte marker, mens det kun er 
marker som ligger helt eller delvist indenfor et område på 9,9 X 9,9 km som er talt 
med i opgørelsen af andelen af marker, der på forskellig vis berøres af afstandskrave-
ne. Markerne i case-området ydre kant er ikke talt med i opgørelsen, fordi disse i den 
geografiske analyse kun har nabobedrifter til den ene side og derfor berøres forholds-
vis mindre af afstandskravene. I alt udgår 201 randmarker i opgørelsen.  
 
Den rumlige analyse er gennemført i ArcGIS, og behovet for koordinering af sædskif-
ter er estimeret i ACCESS (jf. afsnit 3.1). Der er i udgangspunktet ikke taget hensyn 
til om bedrifter er økologiske eller konventionelle, idet der regnes med samme af-
standskrav til økologiske og andre ikke-GM avlere (konsekvenserne af andre af-
standskrav for økologi er dog diskuteret i afsnit 3.5). 
 
Analysen af behovet for sædskiftetilpasninger (jf. afsnit 3.1) er gennemført ved hjælp 
af Monte Carlo simulering, idet de bedrifter, der antages at dyrke en given afgrøde et 
givent år samt hvilke af disse, der dyrker afgrøden som GM afgrøde, udpeges ved 
hjælp af stokastiske variabler, der generes ved tilfældige tal og en fordelingsfunktion. 
Simuleringerne er gentaget et antal gange, og det gennemsnitlige antal marker, som 
ikke opfylder afstandskravene, estimeres.  
 
For hver af de analyserede afgrøder er der defineret et sædskifte, hvor afgrøden ind-
går. Placeringen af afgrøderne på markerne sker første år tilfældigt, idet der vælges en 
afgrøde tilfældigt fra sædskiftet til marken med det laveste nummer på bedriften. 
Marken med det næstlaveste nummer på bedriften tildeles dernæst den afgrøde, som i 
sædskiftet følger den afgrøde, som marken med det laveste nummer dyrkes med, og 
så fremdeles for bedriftens øvrige marker. De følgende år, svarende til sædskifte-
længden, gennemløbes sædskifterne på bedriftens enkelte marker. Derefter simuleres 
nye fordelinger af bedrifter, som dyrker den analyserede afgrøde samt fordeling af 
bedrifter, der dyrker afgrøden som en GM afgrøde. 
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3. Analyser og resultater 

Behovet for driftsmæssige tilpasninger for at opfylde de foreslåede afstandskrav ved 
dyrkning af GM afgrøder vil afhænge af: 

1. Afstandskravenes størrelse 
2. Afgrødens arealmæssige udbredelse 
3. Udbredelsen af GM afgrøder i forhold til ikke-GM afgrøder 
4. Det økologiske areal med afgrøden, såfremt der gælder særlige afstandskrav 

til økologisk marker 
5. Bedriftsstørrelse og -arrondering 
6. Markstørrelser og -form 

 
Der er så vidt, det har været muligt, gennemført analyser for scenarier som adskiller 
sig med hensyn til afstandskravenes størrelse, afgrødernes arealmæssige fordeling 
samt udbredelse af GM-sorter. Derimod har det ikke været muligt at gennemføre ana-
lyser med forskellige bedrifts- og markstrukturer, da der kun har været data tilgænge-
lige for ét område. Der er kun taget hensyn til betydningen af dyrkning af økologiske 
afgrøder i afsnit 3.5. 

3.1. Behovet for sædskiftetilpasninger 

Behovet for sædskiftetilpasninger er ikke beregnet ved afstandskrav mindre end 20 m, 
idet det vurderes, at ved afstandskrav på 0-20 m vil kravet opfyldes ved udlæg af en-
ten rotationsbrak eller dyrkning af en anden afgrøde i markrand, hvis marken med en 
GM afgrøde grænser op til en mark med en ikke-GM afgrøde. Ved afstandskrav større 
end 20 m antages det, at kravene opfyldes ved placering af marken. 
 
De driftsmæssige konsekvenser er estimeret for afgrøderne raps, majs og kartofler ved 
forskellige scenarier for udbredelsen af GM afgrøden. Der er taget udgangspunkt i de 
foreslåede afstandskrav i Tolstrup et al. (2003).    

3.1.1. Raps 

Det antages i analysen, at det kun er planteavls- og svinebedrifter, der dyrker raps, og 
at der kun dyrkes vinterraps, som dyrkes i følgende sædskifte: vinterraps, vinterhvede, 
vårbyg, ært, vinterhvede, vinterbyg. Endvidere antages det, at det ikke er alle plante-
avlsbedrifterne, som dyrker vinterraps, men at sandsynligheden for, at en bedrift dyr-
ker vinterraps, stiger med bedriftens areal jf. figur 2, mens sandsynligheden for at der 
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vælges en GM raps er uafhængig af bedriftsstørrelsen. Formodentlig vil det være de 
større bedrifter, som vil begynde at dyrke GM afgrøder, men dette vurderes dog at 
være indeholdt i, at det i forvejen er det større bedrifter, som dyrker vinterraps. 
 
Figur 2. Andel af bedrifter med vinterraps 2002 (Danmarks Statistik 2003) og fit-

tet fordeling 

 

 
 
Analysen gennemføres under antagelse om henholdsvis 2,5 og 5,0 pct. af det dyrkede 
areal anvendes til vinterraps og under antagelser om at 10 henholdsvis 50 pct. af area-
let med vinterraps dyrkes med en GM-sort.  
 
Resultaterne af simuleringerne er beskrevet i tabel 4, som andelen af GM vinterraps-
marker, som ikke opfylder afstandskravet ved dyrkning uden hensyn til afstandskra-
vene. Andelen af marker med konflikt er beregnet både som andelen af marker med 
GM raps og som andelen af rapsmarker i alt.  
 
Det første estimat beskriver sandsynligheden for, at en GM dyrker vil skulle ændre 
placeringen af en vinterrapsmark for at kunne overholde afstandskravene. Det andet 
estimat fortæller, hvor stor sandsynligheden er for, at en rapsmark dyrkes med en GM 
raps, og at denne samtidig ligger inden for en afstand af 150 m fra en ikke-GM raps-
mark. 
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Tabel 4. Overskridelse af afstandskrav ved vinterraps med afstandskrav på 150 
m 

        
Areal 
med raps 
af dyrket 
areal  

Arealandel med GM 
raps af totale rapsareal 

(pct.) Areal med raps
Antal 

rapsmarker

GM rapsmarker 
som ikke opfyl-

der afstands-
krav

GM rapsmarker 
som ikke opfyl-

der afstands-
krav 

(pct.) scenario realiseret1) (ha) (pct.)1) (antal) Pct. af GM 
rapsmarker

Pct. af alle raps-
marker 

  
2,5 10 10,8 131 2,3 32 10 1,1 
 50 50,5 153 2,4 32 6,2 2,7 
5 10 12,2 310 4,9 68 15 1,9 
 50 53,3 324 5,1 72 12 5,7   

1) Arealet med raps og andelen med GM raps afviger fra størrelsen svarende til de analyserede scenarier, 
hvilket skyldes, at analysen er baseret på stokastisk simulering og et endeligt antal simuleringer.  

 
 
Andelen af marker med GM afgrøder, som ikke opfylder afstandskravet på 150 meter 
er omkring 6 pct. i scenariet med et rapsareal på 2,5 pct. hvoraf 50 pct. er GM raps, 
mens andelen er op til 15 pct. i scenariet med et rapsareal på 5 pct. hvoraf 10 pct. er 
GM raps.  
 
Som forventeligt stiger GM dyrkerens behov for koordination med stigende rapsareal 
og faldende GM areal. Det sidste hænger sammen med, at afstandskravet ikke skal 
opfyldes, hvis naboen også er GM-avler. Andelen af samtlige marker, der ikke opfyl-
der afstandskravene er derimod stigende med stigende andel af GM raps. Dog vil an-
delen igen falde, når mere end 50 pct. af rapsarealet dyrkes med GM raps.  
 
Betydningen af afstandskravenes størrelse er vist i tabel 5, hvor antallet af marker, 
som ikke opfylder afstandskravene ved dyrkning er simuleret for afstandskrav på 100, 
150 henholdsvis 200 m.  
 
Fordobles afstandskravet fra 100 til 200 m, sker der omkring en fordobling af antallet 
af marker, som ikke overholder afstandskravene. 
 
Det gennemsnitlige areal med vinterraps og arealet med GM vinterraps afviger fra 
arealerne defineret i de 4 scenarier, eksempelvis er det gennemsnitlige rapsareal 2,3 
pct. i scenariet med 2,5 pct. af arealet med raps og 10 pct. heraf GM raps. Dette skyl-
des, at der benyttes stokastisk simulering og et endeligt antal simuleringer. Der er i alt 
gennemført 60 simuleringer (10 simuleringer af hvilke bedrifter der dyrker GM raps 
og for hver af disse er simuleret 6 år svarende til sædskiftelængden). Resultaterne er 
således et gennemsnitsestimat af en fordeling.   
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Tabel 5. Overskridelse af afstandskrav ved vinterraps med afstandskrav på  100, 
150 og 200 m ved 5 pct. af areal med vinterraps og 50 pct. af rapsareal 
med GM raps 

        
 
 
Afstands-
krav 

Arealandel med GM 
raps af totale rapsareal 

(pct.) Areal med raps
Antal 

rapsmarker

GM rapsmarker 
som ikke opfyl-

der afstands-
krav

GM rapsmarker 
som ikke opfyl-

der afstands-
krav 

m scenario realiseret1) (ha) (pct.)1) (antal) Pct. af GM 
rapsmarker

Pct. af alle raps-
marker 

  
100 50 53,3 324 5,1 72 8,2 4,1 
150 50 53,3 324 5,1 72 12 5,7 
200 50 53,3 324 5,1 72 15 7,5   

1) Arealet med raps og andelen med GM raps afviger fra størrelsen svarende til de analyserede scenarier, 
hvilket skyldes, at analysen er baseret på stokastisk simulering og et endeligt antal simuleringer. Be-
mærk, at for de tre afstandskrav er benyttet samme marker som dyrker non-GM raps og GM raps.  

 
 
I figur 3 er hyppigheden af antallet af marker, som  et givet år ikke opfylder afstands-
kravene, afbilledet i et histogram. Figuren viser en forholdsvis stor variation i antallet 
af marker. Variationen skyldes, at den stokastiske model i hver kørsel udpeger for-
skellige bedrifter, der dyrker raps henholdsvis dyrker GM raps, og at modellen place-
rer sædskiftet på bedrifternes marker forskelligt. 
 
Figur 3. Antallet af marker som ikke overholder afstandskravet på 150 m for de 

60 simuleringer 
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Variation i antallet af marker som ikke opfylder afstandskravet kommer også til ud-
tryk i  figur 4 og 5, som viser sammenhængen mellem andelen af GM rapsmarker, der 
ikke opfylder afstandskravet henholdsvis antallet af GM rapsmarker, der ikke opfyl-
der afstandskravet, i forhold til alle rapsmarker. Begge figurer er baseret på simule-
ringerne fra de to scenarier, hvor 5 pct. af arealet dyrkes med raps og hvor andelen af 
GM raps er 10 henholdsvis 50 pct. af arealet med raps. Det fremgår således, at der er 
stor forskel i, hvor stor andel af arealet, der dyrkes med GM raps fra simulering til 
simulering (observationerne er spredt på x aksen).  
 
Figur 4. GM rapsmarker, som ikke overholder afstandskravene på 150 m i pct. af 

GM rapsmarker i de to scenarier, hvor 5 pct. af det dyrkede areal anven-
des til raps og 10 pct. henholdsvis 50 pct. af rapsarealet dyrkes med en 
GM raps. I alt 120 simuleringer 
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Figur 5. GM rapsmarker, som ikke overholder afstandskravet på 150 m i pct. af 

alle rapsmarker i de to scenarier, hvor 5 pct. af det dyrkede areal anven-
des til raps og 10 pct. henholdsvis 50 pct. af rapsarealet dyrkes med en 
GM raps. I alt 120 simuleringer 

 

3.1.2. Majs 

Det antages, at det kun er kvægbedrifter med grovfodersædskifter, der dyrker majs. 
Kvægbedrifter, som ikke har behov for at udnytte hele deres areal til grovfoderpro-
duktion og derfor også har et planteavlssædskifte antages kun at dyrke majs på de 
marker, som anvendes til grovfodersædskiftet. Grovfoder dyrkes på markerne nær-
mest ejendommen, hvor husdyrproduktionen foregår (se Dalgaard et al. 2002). Der 
findes et antal mindre bedrifter med et grovfodersædskifte, som formodentlig er hob-
bylandbrug med eksempelvis ammekvæg. Disse vil næppe dyrke majs. I analysen an-
tages det, at bedrifter med mere end 35 hektar, dyrker majs, mens bedrifter mindre 
end 35 hektar ikke dyrker majs. Sandsynlighed for at dyrke GM-majs er uafhængig af 
bedriftsstørrelsen. Bedrifter, der dyrker majs, antages at dyrke et sædskifte med majs 
hver tredje år. I analysen er benyttet et afstandskrav på 200 m. I alle andre henseender 
er analysen gennemført på samme vis som for raps. 
 
Der er i alt gennemført 20 simuleringer af hvilke bedrifter, der dyrker GM majs, og 
for hver af disse er simuleret 3 år svarende til sædskiftelængden svarende til i alt 60 
simuleringer. Analysen gennemføres under antagelse om, at 2,5 pct. af det dyrkede 
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areal i området anvendes til majs og under antagelser om, at 10 henholdsvis 50 pct. af 
arealet med majs dyrkes med en GM-majs (tabel 6).  
 
Tabel 6. Overskridelse af afstandskravet på 200 m ved dyrkning af GM majs 
        
Areal med 
majs af 
dyrket 
areal 

Arealandel med GM 
raps af totale majs-

areal (pct.)

 
 
 

Areal med majs 
Antal majs-

marker

GM-majsmarker 
som ikke opfyl-

der afstands-
krav

GM-majs-
marker som 

ikke opfylder 
afstandskrav 

(pct. scenario realiseret (ha) (pct.) (antal) Pct. af GM-
majsmarker

Pct. af alle 
majsmarker 

   
2,5 10 8,2 164 2,6 46 6,1 0,6 
 50 46 164 2,6 46 3,6 1,6   

 
 
Kun 4 og 6 pct. af GM majsmarkerne vil ikke kunne opfylde afstandskravene ved 
henholdsvis 10 pct. og 50 pct. af majsarealet med en GM afgrøde. Selvom afstands-
kravet ved majs er 200 m, er antallet af overskridelser af afstandskravene mindre end 
ved analysen af raps med afstandskrav på 150 m. Dette skyldes, at majsarealet er me-
re koncentreret på bedrifter med grovfoder. Der er færre bedrifter med majs end med 
raps og de, der har majs, dyrker en stor del af deres areal med majs.  
 
På en del bedrifter dyrkes der majs på de samme marker år efter år. Dette vurderes 
dog ikke at have nogen videre betydning for analysens resultater. I så fald vil resulta-
terne skulle tolkes som 60 simuleringer af placeringer af permanente majsmarker og 
ikke 30 simuleringer af 3-årige sædskifter. I praksis vil det dog være lettere for en be-
drift at placere permanente majsmarker, idet markerne så kan placeres, hvor afstands-
kravene i mindst mulig grad berører nabobedrifterne. Der kan dog være lækrav, der 
skal være opfyldt ved dyrkning af majs. 

3.1.3. Kartofler 

Det antages, at kartofler kun dyrkes på planteavls- og svinebedrifter med et plante-
avlssædskifte. De bedrifter, som dyrker kartofler har et sædskifte, hvor kartofler ind-
går hvert fjerde år. Ikke alle bedrifter dyrker kartofler, men sandsynligheden for at 
dyrke kartofler stiger med bedriftens areal. For kartofler er der på tilsvarende vis som 
ved raps estimeret en sandsynlighedsfunktion, der beskriver sammenhængen mellem 
bedriftens areal og sandsynligheden for, at den dyrker kartofler. Sandsynligheden for, 
at en bedrift dyrker GM-kartofler, er uafhængig af bedriftsstørrelsen. Der benyttes et 
afstandskrav på 20 m. 
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Analysen gennemføres under antagelse af, at henholdsvis 5 og 10 pct. af det dyrkede 
areal anvendes til kartofler, og under antagelser af at 10 henholdsvis 50 pct. af arealet 
med kartofler dyrkes med GM-kartofler. Det er valgt at gennemføre analysen med op 
til 10 pct. af arealet dyrket med kartofler, idet kartoffeldyrkningen er forholdsvis kon-
centreret i Midtjylland, hvor andelen af arealet med kartofler i visse kommuner er me-
re end 10 pct. (Dalgaard et al. 2003). Ved et afstandskrav ved 20 m vil en kartoffelav-
ler, som dyrker GM-kartofler og er beliggende i et kartoffelintensivt område (10 pct. 
af arealet med kartofler), skulle flytte placeringen af 19 og 9,6 pct. af kartoffelmar-
kerne for at opfylde afstandskravene ved en udbredelse af GM kartofler på 10 hen-
holdsvis 50 pct. af kartoffelarealet (tabel 7). 
 
Tabel 7. Overskridelse af afstandskrav ved kartofler med afstandskrav på 20 m 
        
Areal 
med kar-
tofler af 
dyrket 
areal  

Arealandel med GM 
kartofler af totale kartof-

felareal (pct.)
Areal med kar-

tofler

Antal kar-
toffelmar-

ker

GM-kartoffel-
marker som 

ikke opfylder 
afstandskrav

 
GM-kartoffel-
marker som 

ikke opfylder 
afstandskrav 

(pct.) scenario realiseret1) (ha) (pct.)1) (antal) Pct. af GM-
kartoffelmarker

Pct. af alle kar-
toffelmarker 

  
5 10 10,6 337 5,3 77 12 1,2 
 50 48,5 361 5,7 82 5,4 2,7 
10 10 10,7 663 10,5 158 19 2,0 
 50 50,6 650 10,3 153 9,6 4,8   

1) Arealet med kartofler og andelen med GM kartofler afviger fra størrelsen svarende til de analyserede sce-
narier, hvilket skyldes, at analysen er baseret på stokastisk simuleringen og et endeligt antal simuleringer.  

 
 
Alternativet til at omlokalisere de marker, der ikke opfylder afstandskravene, vil her 
være at dyrke en bufferzone på op til 20 m med en anden afgrøde eller braklægge en 
bufferzone på 20 m. 

3.2. Behovet for koordination 

Antallet af marker, som kan dyrkes med GM afgrøder uafhængigt af nabomarker 
estimeres som antallet af marker på en bedrift, som ligger mere end afstandskravets 
længde fra en nabobedrifts mark. Det bemærkes, at de marker som kan dyrkes uaf-
hængigt af naboer ikke nødvendigvis har en afstand til skel, som opfylder afstands-
kravet. Da det tilgængelige datamateriale ikke har oplysninger om ejerforhold for are-
aler, som ikke anvendes til landbrugsdrift, har det ikke været muligt at lave en analy-
se, der viser hvor mange marker, som opfylder afstandskravet inden for bedriftens eg-
ne arealer. 
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Analysen er gennemført for alle marker, alle marker i omdrift og for marker i omdrift 
for bedrifter større end 5 hektar landbrugsjord. Analysen uden vedvarende græsmar-
ker er gennemført fordi disse marker formodentlig vil dyrkes uændret også efter im-
plementering af GM afgrøder. Derfor vil disse arealer kunne tjene som bufferzoner 
for alle GM afgrøder på nær græs og kløver, som vil kunne spredes til de vedvarende 
græsmarker. Det er valgt at udelade bedrifter under 5 hektar, da det vurderes, at case-
området er karakteristisk ved at have mange små områder (jf. afsnit 2). Ved at gen-
nemføre analysen uden disse bedrifter, fås et mere repræsentativt resultat for andre 
områder. 
 
Analysen viser for case-området, at kun 4 til 8 pct. af markerne vil kunne dyrkes uaf-
hængigt af nabobedrifter ved afstandskrav på 100 m mellem GM afgrøder og tilsva-
rende ikke-GM afgrøder (tabel 8). Dette antal vil være endnu mindre, hvis det er et 
krav, at afstandskravet skal opfyldes indenfor bedriftens eget areal, for at GM-avleren 
kan disponere uden hensyn til naboerne.   
 
Tabel 8. Marker som kan dyrkes uafhængigt af nabobedrifter ved afstandskrav 

på 20-200 m 
     
 

Afstandskrav 
(m)

Antal marker
(eksklusiv rand)

Antal marker 
mere end 100 m 

fra nabobedrif-
tens marker

 
 

Andel af marker 
(pct.) 

  
Alle marker 100 2.361 101 4,3 
  
Marker uden vedvarende 
græs 

20
100
200

1.710
1.710
1.710

261
91
33

15,3 
5,3 
1,9 

  
Kun bedrifter over 5 hektar og 
uden vedvarende græs 100 1.558 120

 
7,7   

 
 
Endelig er analysen også gennemført for afstandskrav på 20 m og 200 m for marker i 
omdrift. Ved at fordoble afstandskravet mere end halveres antallet af marker, som kan 
dyrkes med en GM afgrøde uafhængigt af nabodrifter.  

3.3. Behov for aftaler 

For caseområdet er det opgjort hvor mange bedrifter, der i gennemsnit vil skulle lave 
aftale med, hvis en bedrift skal kunne dyrke hele sit areal med en GM afgrøde og af-
standskravet er 100 og 200 m. Analysen er foretaget under to alternative forudsætnin-
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ger: 1) alle marker og bedrifter er inkluderet og 2) kun bedrifter med mere end 20 
hektar vil dyrke en GM afgrøde.  
 
Der er ikke taget højde for, at nogle af bedrifterne har marker uden for case-området. 
Derfor er resultatet et underestimat for behovet for aftaler. Betydningen heraf vurde-
res dog at være begrænset, da analysen alene er baseret på marker beliggende centralt 
i case-området, dvs. uden områdets randmarker. Analysen er endvidere gennemført 
med og uden at inkludere vedvarende græsmarker for afstandskravet på 100 m.  
 
Analysen viser, at bedrifter, som har mere end 20 hektar vil skulle lave aftaler med 
mere 10 og 13 bedrifter ved afstandskrav på 100 henholdsvis 200 m, hvis alle marker 
i omdrift skal kunne dyrkes med en GM afgrøde (tabel 9). En bedrift vil dog næppe 
have GM afgrøder med afstandskrav på 100 m eller mere på alle bedriftens marker, 
hvorfor det nødvendige antal aftaler et givet år vil være mindre end det her estimerede 
antal. Som i afsnit 3.2 ovenfor er afstanden målt til nabobedriftens marker og ikke til 
naboskellet.  
 
Tabel 9. Antal nabobedrifter en avler af GM afgrøder vil skulle koordinere sit 

sædskifte med, hvis hele arealet dyrkes med en GM afgrøde 
      
  Bedrifter med marker 

inden for randzone 
 

Antal aftaler pr. bedrift 
      
 

Afstandskrav I alt > 20 hektar Alle bedrifter
Bedrifter større 
end 20 hektar 

  
Alle marker 100 456 111 7,6 14 
Marker i omdrift 100 333 110 6,0 10 
Marker i omdrift 200 333 110 8,4 13   

3.4. “Worst case“ scenario 

Formålet med analysen er vurdere, om der kan opstå situationer, hvor bedrifter, som 
ønsker at dyrke en GM afgrøde ikke vil have mulighed for det, selvom der indgås af-
taler med naboerne om at koordinere sædskifterne, så afstandskravene overholdes. 
Analysen er kun gennemført i ét case, da der indenfor rammerne af arbejdet ikke har 
været muligt at gennemføre analyser af bedrifter med forskellig arrondering. Analy-
sen illustrerer imidlertid udmærket de behov for koordinering af sædskifter, der kan 
opstå og hvilke muligheder bedrifterne har for at koordinere sædskifterne.  
  
I case-området er, der udvalgt en bedrift på 38 hektar, som antages at dyrke GM raps i 
et sædskifte med raps hvert 5 år. Bedrifterne, som har mindst en mark, som er belig-
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gende helt eller delvist indenfor en afstand af 150 m fra en mark fra denne bedrift an-
tages at dyrke ikke-GM raps med samme sædskifte, dvs. raps hvert 5 år. I alt har den 
valgte bedrift således 8 nabobedrifter. Det antages endvidere, at bedriften i videst mu-
ligt omfang har en konstant andel af vinterraps (20 pct.) over årene. Det er dog valgt 
at bevare markstrukturen. Det betyder, at der på grund af variationen i markstørrelsen 
kan være en vis variation i arealet med raps fra år til (tabel 10).  
 
Tabel 10. GM- og ikke-GM bedrifter analyseret 
         
Bedrift nr. Antal marker Bedrift areal Rapsareal (ha) 
 (ha) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
   
1 GM 12 37,8 10,4 7,6 5,9 8,4 5,5 
2 Ikke-GM 11 20,3 4,1 4,1 4,5 4,7 2,9 
3 Ikke-GM 14 58,1 11,5 11,9 12,1 11,6 10,9 
4 Ikke-GM 3 17,6 5,3 6,2 6,2   
5 Ikke-GM 8 33,9 5,0 13,1 6,2 5,1 4,5 
6 Ikke-GM 9 27,2 4,5 7,0 5,9 6,4 3,5 
7 Ikke-GM 6 18,7 5,6 1,7 2,9 2,9 5,6 
8 Ikke-GM 11 38,0 6,7 9,2 7,2 7,2 7,7 
9 Ikke-GM 1 1,4   
   
I alt 75 252,9 53,2 60,7 50,8 46,4 41,8   

 
 
To bedrifter har færre end fem marker, henholdsvis 1 og 3 marker, hvorfor de ikke 
dyrker raps hvert år. For hvert år i sædskiftet er markerne med ikke-GM og GM raps 
placeret således, at afstandskravene er opfyldt, og i en femårs periode har der været 
dyrket raps på alle marker. Det er antaget, at bedrifterne, der dyrker ikke-GM raps, 
kun grænser op til den ene bedrift med GM raps, dvs. der tages ikke højde for, at der 
kunne ligge en bedrift med GM raps på bedriftens modsatte side. Placeringen af 
rapsmarkerne på de 9 bedrifter i år 1 er illustreret i figur 6 (i bilag 1 er placeringen af 
raps vist for alle 5 år). Det fremgår, at det vil være muligt for den udvalgte bedrift at 
dyrke GM raps, selvom naboerne dyrker ikke-GM raps, hvis der gennemføres en in-
tensiv koordinering af sædskifterne. For større bedrifter end den valgte case-bedrift 
vil mulighederne for tilpasning og koordination alt andet lige være bedre.  
 
Hvis naboerne i stedet for non-GM rapsavlerer var økologiske rapsavlere ville der 
derimod være marker, som ikke vil kunne dyrkes med en GM afgrøde eller med øko-
logisk raps eftersom der er foreslået afstandskrav til økologisk raps på op til 500 me-
ter (se næste afsnit). 
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Figur 6. Placering af rapsmarker og bufferzone på 150 meter om GM rapsmark. 

Marker, som har samme farve, dyrkes af samme bedrift 

 

3.5. Økologisk rapsdyrkning 

For nogle afgrøder er der foreslået, større afstandskrav mellem marker med en GM 
afgrøde og marker med tilsvarende økologiske afgrøder. For raps er foreslået af-
standskrav på 500 m ved økologiske afgrøder mod 150 m ved ikke-GM raps.  
 
Dette kan betyde, at der i områder med mange økologiske bedrifter, som dyrker raps, 
kan det være vanskeligt for konventionelle bedrifter at dyrke en GM afgrøde. Imidler-
tid er arealet, som dyrkes med økologisk raps meget begrænset (394 hektar høstet i 
2001 svarende til 0,5 pct. af det samlede rapsareal, jf. udredningsgruppens rapport kap 
10). Det betyder, at det kun meget lokalt kan være problemer for en bedrift, der øn-
sker at dyrke en GM raps.  
 
I figur 7 er dette illustreret med et eksempel, hvor en forholdsvis velarronderet bedrift 
på 38 ha ønsker at dyrke en GM raps, og alle naboerne dyrker økologisk raps. Selv 
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ved en intensiv koordination med naboerne vil det være umuligt at overholde af-
standskravene. Derfor kan der opstå lokale problemstillinger, hvor en avler ikke kan 
dyrke GM raps på en eller flere af bedriftens marker. Dette vurderes dog  at være 
sjældent, da arealet med økologisk raps er meget begrænset. 
 
Figur 7. Økologisk rapsdyrkning – worst case. Marker, som dyrkes af samme 

bedrift, har samme farve 

 
 

 
 
Til illustration af problemstillingerne ved dyrkning af økologisk raps viser figur 8 
fordelingen af rapsmarker i værkstedsområdet i et scenario med udbredt rapsdyrkning 
(6,4 pct. af landbrugsarealet) og hvor 6 pct. af rapsarealet dyrkes økologisk, 56 pct. 
dyrkes med en non-GM raps og 38 pct. dyrkes med en GM raps. Om markerne, som 
dyrkes med økologisk raps, er der tegnet en bufferzone på 500 m, og om markerne 
med non-GM raps, er der tegnet en buffer på 150 m. Kortet viser, at der  til trods den 
forholdsvise udbredte dyrkning af non-GM raps og økologisk raps stadig er store are-
aler, som ikke er berørt af bufferzonerne og derfor kan dyrkes med en GM raps og 
overholde afstandskravene. Dog kan der være bedrifter, som vil have meget begræn-
set frihed til placering af GM rapsmarker. 
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Figur 8. Placering af rapsmarker i værkstedsområdet ved udbredt rapsdyrkning 
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4. Fremtidigt analysebehov 

Undersøgelsen viser, at den rumlige analyse af afstandskravene ved hjælp af GIS gi-
ver et godt indblik i problemstillingerne ved dyrkning af GM afgrøder. Analysen be-
skrevet i dette arbejdspapir er baseret på kun ét enkelt case-område med en bedrifts- 
og markstruktur, der kun er repræsentative for områder, hvor bedrifterne og markerne 
er mindre end for gennemsnittet for Danmark. En analyse af et område i Østdanmark, 
som eksempelvis inkluderer godslandskaber, vil være en meget værdifuldt supple-
ment til nærværende analyse. Endvidere er der kun gennemført et begrænset antal 
analyser af forskellige scenarier mht. afgrødefordelinger, sædskifter, udbredelse af 
økologi samt afgrødetyper. Supplerende analyser vil kunne give et bedre funderet 
grundlag for vurdering af de driftsmæssige konsekvenser af afstandskrav.  
 
På grundlag af undersøgelsens resultater vil det være muligt at estimere omkostninger 
ved sædskiftetilpasninger og koordination med naboer. En sådan analyse vil med for-
del kunne inddrage erfaringer fra anvendelse af afstandskrav ved produktion af certi-
ficeret udsæd.  
 
Der er ligeledes et behov for analyser af forskellige kommunikations- og aftalemodel-
ler for landmænds koordinering af sædskifterne. Udvikling af GIS-baserede værktøjer 
til sædskifteplanlægning under hensyntagen til afstandskrav vurderes at kunne blive et 
nyttigt hjælpemiddel for især større planteavlsbrug.  
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5. Konklusioner 

• Behovet for tilpasninger i sædskifterne for raps, majs og kartofler for at over-
holdeafstandskravene er i de analyserede scenarier begrænset. 

• Eksempelvis: Ved afstandskrav på 150 meter og en arealandel med raps på 5 
pct. af landbrugsarealet, hvoraf halvdelen er GM raps, er det kun 12 pct. af 
GM rapsmarkerne, der ikke vil overholde afstandskravene, såfremt der ikke 
sker en bedriftstilpasning. 

• Fastsatte afstandskrav betyder, at avlerne i et område kun i relativt få tilfælde 
vil kunne dyrke en GM afgrøde uafhængigt af nabobedrifterne, dvs. der vil 
være et relativt stort behov for kontakt mellem nabobedrifter. Det vil imidler-
tid kun være i de forholdsvis få tilfælde, hvor naboen vil dyrke en tilsvarende 
ikke-GM afgrøde, at bedriftstilpasninger bliver nødvendige. 

• Det forhindrer dog ikke at lokale forhold i sjældne tilfælde kan gøre det umu-
ligt for en avler et år f.eks. at avle GM raps, hvis ejendommen et år er omgi-
vet af ikke GM raps. 

• Konklusionerne er baseret på et forholdsvis begrænset antal analyser og kun 
et enkelt caseområde. Resultaterne vil derfor ikke være repræsentative for 
Danmark som helhed. 

• Da området generelt har mindre bedrifter og marker end gennemsnittet for 
Danmark, vurderes det estimerede behov for tilpasning i dette område at være 
højere end for Danmark som helhed. 

• Der er behov for tilsvarende analyser af konsekvenserne af afstandskrav i an-
dre regioner, som har en anden afgrødefordeling, bedrifts- og markstruktur 
end i caseområdet.  

• I forbindelse med introduktion af GM-avl vil udvikling af GIS baserede 
hjælpeværktøjer i form af modeller være værdifulde for konsulenter og land-
mænd i forbindelse med beslutningstagning og sameksistensproblematikken. 
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Summary 

The Danish Working Group on the Co-existence of Genetically Modified Crops with 
Conventional and Organic Crops suggests separation distances as one of the measures 
in a protective scheme to ensure co-existence between GM and non-GM crops (Tol-
strup et al. 2003). Separation distances imply that a non-GM crop may not be grown 
within a certain distance of a GM crop. For example, a separation distance of 150 me-
tres has been proposed to avoid pollen influx from the GM oilseed rape to the non-
GM variety. A farmer choosing to grow a GM oilseed rape will have to coordinate the 
crop rotation with neighbouring farms having fields located within the separation dis-
tance of the field with the GM-crop. If a neighbouring farm is also growing the oil-
seed rape but a non-GM variety there may be a need for adjustment of the crop rota-
tion at one or both of the farms to comply with the demanded separation distance. The 
impact of separation distances on farming depends on the farm size and the location 
of its fields as well as the field size and form.  
 
In the present study, empirical data on farm and field structure is used to estimate the 
potential conflicts - or demand for coordination - for different scenarios for adaptation 
of GM-crops and separation distances.  
 
The study is carried out in a case study area of 10 x 10 kilometres located in an agri-
cultural landscape in the central part of the Danish peninsula, Jutland, using digital 
field map and a database linking fields with the farms managing the fields (Dalgaard 
and Nielsen 2002). In the case study area 66% of land is used for agriculture and 258 
farms larger than 5 hectares are having fields within the case study area.  
 
A basic assumption in the analysis is that a farm will not grow a GM and a non-GM 
variety of the same crop. The demand for adjustments in crop rotations to comply 
with the separation distances is estimated based on simulated crop rotations using sto-
chastic simulation, i.e. the farms growing a GM and non-GM crop are selected ran-
domly and the number of violations of the separation distances is estimated as an av-
erage of the results of a number of simulations. 
 
Table 1 reports the number of transgressions of the separation distances in the case of 
oilseed rape in six scenarios deviating with respect to i) area cropped with oilseed 
rape, ii) the share of GM oilseed rape, and iii) the separation distances. It should be 
stressed that the results represents the number of transgression when farmers do not at 
all coordinate their crop rotation with the farms with adjacent fields. The results indi-
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cate that it is only in a relative few cases that the location of the GM oilseed rape 
fields is not complying with the separation distances. For example, only 12 per cent of 
the GM fields are not complying with separation distances of 150 m in a scenario 
where five per cent of the cultivated land is used for oilseed rape and 50 per cent of 
the oilseed rape area is cultivated with an GM variety.    
 
Table 1. Transgression of separation distances in winter oilseed rape with sepa-

ration distance of 100, 150 and 200 m 
      
 
Sepa-
ration 
distance 

 
Oilseed rape 
area of culti-
vated area 

Share of area with 
GM oilseed rape of 
total oilseed rape 
area (%) 

 
Number of 
oilseed 
rape fields 

GM fields that do 
not comply with 
separation dis-
tances 

GM fields that do 
not comply with 
separation dis-
tances       

 
Metres 

 
% 

 
scenario 

 
(number) 

% of GM oilseed 
rape fields 

% of all oilseed 
rape fields 

      
150 2.5 10 32 10 1.1 
150 2.5 50 32 6.2 2.7 
150 5 10 68 15 1.9 
150 5 50 72 12 5.7 
100 5 50 72 8.2 4.1 
200 5 50 72 15 7.5   

 
 
Similar analyses are performed for maize and potatoes assuming separation distances 
of 200 m and 20 m, respectively. Also for these two crops the need for adjustments in 
rotations was relatively low. 
 
Based on the farm and field structure of the case area, the number of fields is worked 
out in which a GM crop producer may choose his crop rotation independently of the 
neighbouring farms. The analysis shows that only 4-8 % of the fields could be culti-
vated independently of neighbouring farms at separation distances of 100 m between 
GM crops and corresponding non-GM crops. It may be concluded that there will be a 
high demand for coordination with neighbouring farms, as only a few fields may be 
cultivated independently of the neighbouring farms at separation distances of more 
than 100 m. However, it may be stressed that the number of fields that can be culti-
vated independently of neighbouring farms will be higher in other areas that are not 
characterised by a large number of small farms. 
 
The analysis also indicated that a high number of neighbouring farmers should be 
contacted if a farmer wishes to grow GM crops on all his fields. With a separation 
distance of 100 m, 10 farmers will in average have adjacent fields to a GM crop pro-
ducer.  
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It has been suggested that separation distances between GM and organic oilseed rape 
should be 500 m. The analysis shows that local problems may arise where it is not 
possible to grow a GM oilseed rape as a result of separation distances. This is shown 
for the case where a relatively well-structured farm of about 40 ha wanted to grow 
GM oilseed rape and all the neighbours want to grow organic oilseed rape. In that 
case it will not be possible to comply with the separation distances, even with the best 
possible coordination with the neighbours.  
 
The study concludes that there will be a relatively great need of contact between the 
neighbouring farms. However, it will only be in the relatively few cases where the 
neighbour intends to grow a similar non-GM crop that farm adjustments will be nec-
essary.  It should be stressed that the conclusions of the study are based on only one 
case area. As the area generally has smaller farms and fields than Denmark on aver-
age, the estimated need of adjustments would probably be higher than for Denmark as 
a whole. Therefore, similar analyses are needed of the consequences of separation dis-
tances in other regions with a different crop distribution and farm and field structure 
from those of the case area. In connection with the introduction of GM crops, the de-
velopment of GIS-based models will be valuable to advisers and farmers in connec-
tion with decision-making and the co-existence problems.  
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