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Abstract 

This working paper summarises the conclusions from a seminar about the perspec-
tives of precision farming in Denmark. The objective was to discuss benefits and dis-
advantages of different precision farming practices according to economic viability, 
environmental impact and consumer preferences. Focus was also put on the advisory 
sectors role in implementing different precision farming systems in arable cropping 
systems. About 35 stakeholders participated at the seminar. 
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Forord 

Fødevareøkonomisk Institut arbejder for tiden på et projekt om de økonomiske og 
miljømæssige perspektiver ved anvendelse af GPS og gradueret tildeling af gødning 
og kemikalier i planteavlen. Projektet er en del af Fødevareministeriets forsknings-
program ”Harmoniproblemer og Præcisionsjordbrug” og er samtidig et led i et ph.d.-
projekt ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Produktion og Ledelse (IPL) 
om vurdering af det økonomiske og tekniske potentiale ved forskellige præcisions-
jordbrugssystemer i Danmark. 
 
Dette Working Paper sammenfatter konklusioner og indlæg fra et seminar den 30. ja-
nuar 2002 om perspektiverne for præcisionsjordbrug arrangeret af Fødevareøkono-
misk Institut. 
 
Hensigten med seminaret var, at få klarlagt hvilke fordele og ulemper, der ligger i an-
vendelse af forskellige præcisionsjordbrugssystemer samt hvorvidt det i sidste ende er 
til gavn for landbruget og det omgivende samfund. Som et trin i denne teknologivur-
deringsproces blev en relativt bred gruppe af personer ”fra jord til bord” inviteret, 
med henblik på at afdække, hvordan forskellige interessegrupper vurderer potentialet 
i præcisionsjordbrug.  
 
Rapporten er redigeret af forsker Søren Marcus Pedersen og seniorrådgiver Morten 
Gylling, begge fra Fødevareøkonomisk Institut samt lektor Jørgen Lindgaard Peder-
sen fra Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet.  
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi 
April 2002  
 
 

Johannes Christensen 
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Baggrund 

Betingelserne for planteavl afhænger grundlæggende af vejrlig, jordbehandling, varie-
rende jordbundsforhold, tilgængelighed af vand og tilførsel af næringsstoffer. For at 
opnå en økonomisk såvel som miljømæssig bæredygtig planteproduktion er det vig-
tigt at tilførslen af næringsstoffer og planteværnsmidler udnyttes bedst muligt.  
 
Præcisionsdyrkning1 og anvendelsen af GPS (Global Positioning System) kan være 
med til at tilpasse jordbehandlingen og produktionsinput til stedspecifikke behov på 
markniveau.  
 
Gennem de senere år er der kommet stor fokus på præcisionsjordbrug i blandt andet 
Nordamerika, Australien og Europa. Blandt andet på baggrund heraf iværksatte Føde-
vareministeriet i 1998 et forskningsprogram på i alt 12 mio. kr. til udvikling af præci-
sionsjordbrug her i landet.  
 
Selvom forventningerne til præcisionsdyrkning er store, er der endnu ikke realiseret 
reelle gevinster ved den ny teknologi. Nogle af de potentielle fordele, som der sigtes 
mod, er mindre anvendelse af inputfaktorer og højere økonomisk udbytte. Dette skal 
holdes op imod landmandens tidsforbrug og omkostninger ved tilvejebringelse af in-
formationer, uddannelsesbehov og løbende krav til opgradering af GPS-teknologi 
m.v. 
 
Kort fortalt indebærer præcisionsjordbrug  i denne sammenhæng 4 centrale elemen-
ter: 
 

1. Informationsindsamling (fx udbytteregistrering, jordprøver, kvælstofsensor). 
2. Beslutningsstøtte på baggrund af informationer om markens variation. 
3. Variabel tildeling af hjælpestoffer, N,P,K, kalk og kemikalier. 
4. Positionering med GPS. 

 
Præcisionsjordbrug kan få betydning for landbrugssektoren og samfundet som helhed. 
Eksempelvis ved generelt lavere pesticid- og kvælstofforbrug og dermed en bedre 
konkurrencedygtighed og bedre miljøprofil.  

                                                 
1
 I det følgende anvendes præcisionsdyrkning, præcisionsjordbrug, gradueret tildeling, positionsbe-

stemt planteavl og sted specifik behandling synonymt. 
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I hovedtræk bygger præcisionsjordbrug dog på det gamle paradigme om lavere om-
kostninger og højere økonomisk udbytte i landbruget. Om dette stemmer overens med 
forbrugernes krav om højere fødevarekvalitet bør imidlertid også indgå i overvejel-
serne om en fremtidig udvikling af produktionssystemet.  
 
Positionsbestemt planteavl og GPS-positionering kan vise sig at være en metode til 
dokumentation for afgrødernes/fødevarernes behandling både med hensyn til anven-
delse af inputfaktorer og med hensyn til dokumentation for afgrødernes eller fødeva-
rernes oprindelse. Disse gevinster kan i sidste ende resultere i en mer-betaling til av-
lerne.  
 
Indførelse af præcisionsdyrkning i landbruget kræver derfor en bred vurdering af de 
mulige fordele og ulemper på bedrifts- og sektorniveau. Herunder, en nærmere afkla-
ring af hvilke landbrug som reelt vil få glæde af teknologien samt under hvilke nær-
mere omstændigheder det vil være teknologisk, økonomisk samt miljø- og kvalitets-
mæssigt meningsfuldt at anvende forskellige præcisionsjordbrugssystemer i praksis.  

Seminar om præcisionsjordbrug 

Hensigten med seminaret var at afdække eventuelle årsager og hindringer i forbindel-
se med anvendelse og udvikling af præcisionsjordbrug. Derfor var det afgørende at 
inddrage en bred gruppe af brugere, konsulenter, forskere, fabrikanter og andre med 
interesse for integreret produktion og præcisionsjordbrug  i et fælles arbejdsseminar. 
 
Alle deltagerne ved seminaret har på hver deres felt en relevant interesse for og viden 
om integreret produktion og præcisionsdyrkning i jordbrugserhvervet og hensigten 
var, at alle deltog aktivt under seminaret.  
 
Seminaret blev indledt med en række korte oplæg med forskellige vinkler på præcisi-
onsjordbrug, herunder teknisk og miljømæssigt potentiale, driftsøkonomi, rådgivning, 
brugererfaringer og fødevarekvalitet.  
 
Efterfølgende blev deltagerne inddelt i 5 fokusgrupper med 6-7 personer i hver grup-
pe. Hvert gruppemøde varede ca. 1 time og efter hvert møde blev konklusionerne fra 
hver gruppe præsenteret i plenum for alle deltagere. Der var 2 hovedemner, som skul-
le behandles og for hver gruppe blev udpeget en referent som tog resumé af gruppens 
konklusioner. 
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I de enkelte grupper blev der diskuteret fordele og ulemper ved forskellige systemer 
samt eventuelle løsningsforslag i henhold til en række emner som beskrevet nedenfor. 
 
1. Potentielle miljøgevinster, økonomisk potentiale, brugervenlighed og tidsforbrug. 
2. Rådgivning,  produktkvalitet, kontraktavl og forbrugerkrav. 
 
Som introduktion til seminaret og for at alle deltagere kunne være forberedt til lejlig-
heden, blev der tilsendt et skriftligt oplæg vedrørende de forskellige emner. Dette 
Working Paper sammenfatter konklusionerne fra gruppearbejdet ved seminaret og 
indlæg fra de 6  inviterede foredragsholdere. I bilaget findes en detaljeret oversigt 
over de konklusioner, som blev fremhævet i de enkelte arbejdsgrupper samt deltager-
nes kommentarer til gruppens konklusioner. 
 
Ligeledes er seminarets program samt en oversigt over gruppesammensætningen og 
en deltagerliste medtaget bagerst i rapporten. 
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Teknologisk og miljømæssigt potentiale ved  
præcisionsjordbrug 

 
af Svend Christensen 

Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Jordbrugsteknik 
 
 

Indledning 

En af de dominerende tendenser er, at strukturudviklingen i landbruget vil forsætte i 
de kommende år og ejendommene vil blive større og større. Samtidig vil landbruget 
blive sidestillet med andre produktionsvirksomheder, dvs. kravene fra samfundet om 
bedre ressourceudnyttelse, reduceret anvendelse af næringsstoffer, pesticider, energi 
og arbejdskraft, reduktion af lugt, bedre arbejdsmiljø og bedre dyrevelfærd bliver ul-
timative.  
 
En anden afgørende faktor er arbejdsmiljøet. Ensidigt gentaget arbejde og sundheds-
farlig arbejdsmiljø får færre og færre til at søge job i jordbruget. Det medfører mangel 
på arbejdskraft, blandt andet i svineproduktionen. Inden for  økologisk jordbrug er 
udvikling af nogle produktioner begrænset af omkostningerne til manuelt arbejde, fx 
er tidsforbruget til lugning i grønsager ofte mere end 100 timer/ha. Sidst men ikke 
mindst vil forbrugerne stille store krav til fødevaresikkerhed og kvalitet.   
 
Strukturudviklingen og kravene betyder, at ny teknologi, viden og uddannelse bliver 
afgørende for fremtidens plante- og husdyrproducent. Landbruget vil blive digitalise-
ret, dvs. at alle planters og dyrs livsforløb vil blive registreret, og robotter vil i stigen-
de omfang overtage meget af det belastende eller tidskrævende arbejde. Automatisk 
fodring, klimastyring af stalde, malkerobotter,  satellitstyrede maskiner er blot ek-
sempler på denne udvikling.  
 
Ud over at kunne udføre trivielle og belastende opgaver, såsom lugning af ukrudt og 
rengøring af svinestalde, vil robotter også kunne indsamle informationer om planter 
og dyrs tilstande. Fx er det oplagt at lade robotter overvåge markernes behov for næ-
ringsstoffer og plantebeskyttelse eller det enkelte dyrs vækst og sundhedstilstand.  
 
Udviklingen og anvendelsen af IT, sensorer og robotter i landbruget kan på mange 
måder sammenlignes med automatiseringen i 50-60’erne. Dengang var den grå Fer-
guson, mejetærskeren og størstedelen af den øvrige automatisering med til at ændre 
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markarbejdet radikalt. Landbruget har siden taget stadigt større og større maskiner i 
anvendelse for at opnå større effektivitet, først og fremmest for at spare kostbar ar-
bejdskraft.  Men det er ingen naturlov, at de stadigt større maskiner er rationelle. Sto-
re maskiner kan være ineffektive, hvis de ikke udnyttes optimalt eller hvis de er så 
komplicerede, at operatøren anvender dem forkert. Fx har de senere års forskning 
vist, at anvendes de store maskiner forkert kan det medføre sammentrykning af jorden 
med drænproblemer, dårlig frugtbarhed og erosion til følge. 
 
Ingen af de teknologier, der kan tænkes udviklet inden for de næste ca. 15 år, vil gøre 
landmanden overflødig. Det vil stadig være landmanden, som tager den endelige be-
slutning om fx en pesticidsprøjtning, men han kan gøre det hjemme på kontoret gen-
nem programmering af  robotten.  For forskere og udviklere af ny teknologi er det 
derfor vigtigt at sørge for, at biologien er tænkt ind i den ny teknik.  

Hvorfor er præcisionsjordbrug så ikke mere udbredt? 

Præcisionsjordbrug er en af de muligheder, hvor anvendelsen af IT, sensorer og robot-
ter kan udnyttes til at tilpasse produktionen af råvarer (planter og dyr) til de stedsspe-
cifikke forhold eller til det enkelte dyrs behov for næring, pasning og pleje. Arbejds-
kraftbesparelser, mindre forbrug af gødning og sprøjtemidler, mere ensartet kvalitet, 
bedre beskyttelse af miljøet og ikke mindst bedre driftsledelse er nogle af de perspek-
tiver, der ligger i præcisionsjordbrug. På trods af disse perspektiver er der i dag kun 
nogle få maskinstationer og større gårde, der praktiserer præcisionsjordbrug. Det vir-
ker nærmest som om, at flertallet af landmænd holder vejret og venter på, at ”de an-
dre” anskaffer det nye, højteknologiske grej. 
 
Den primære årsag er nok, at det er svært at påvise en økonomiske gevinst, hvis man 
ser isoleret på fx varieret tildeling af næringsstoffer eller pesticider. Men det kan un-
dre at man ikke i højere grad ser på helheden, da gevinsten i de højt udviklede jord-
brugssystemer kun kan opnås gennem en optimering af hele produktionssystemet. 
Måske afholder prisen på udstyret også mange fra at investere i præcisionsjordbrug. 
Men hvis dette er den eneste barriere må man forvente, at tiden vil arbejde for en stør-
re udbredelse, da det næppe er landbruget selv, som kommer til at betale de samlede 
udviklingsomkostninger. De vil blive fordelt mellem flere sektorer, bl.a. transporter-
hvervet og såmænd også legetøjsindustrien.  
 
Ud over økonomiske barrierer skal noget af årsagen også findes i, at børnesygdomme 
i teknikker til præcisionsjordbrug også virker negativt på udbredelsen. Det biologiske 



 

 
 Perspektiverne for præcisionsjordbrug, FØI 9 

beslutningsgrundlag er heller ikke udforsket eller integreret i teknikken, da forsknin-
gen i mange år har været fokuseret på hele marken eller besætningen. 

Robotter i landbruget 

Et af de områder, som har udviklet sig hurtigere end forventet er anvendelse af robot-
ter til landbruget. Malkerobotten er et eksempel på, at der på ganske få år kan udvik-
les en brugbar teknologi. I dag har over 100 landmænd investeret i malkerobotter i 
Danmark.  
 
Det næste område, som er på vej, er meget nøjagtige systemer til autostyring af trak-
toren ved hjælp af GPS og en forud planlagt rute. Ideen med autostyring af traktorer 
er, at man ikke behøver at etablere kørespor eller anvende markører for at undgå over-
lap, når man sår, spreder gødning eller sprøjter. I USA anvender man ikke kørespor, 
og markører kræver meget store og tunge konstruktioner på grund af maskinernes 
bredde. Besparelsen ved at undgå overlap kan derfor let betale investeringen i en au-
topilot. En anden fordel er, at traktorføreren kan  koncentrere sig om at overvåge de 
andre funktioner, der udføres. Et system er Trimble's AgGPS® Autopilot, som allere-
de bliver anvendt i USA. 
 
Der er naturligvis flere andre eksempler på robotter under udvikling. Danmarks Jord-
brugsForskning har bl.a. sammen med Ålborg Universitet, KVL, Sauer-Danfoss, 
Dronningborg, Hardi og ECO-Dan fået tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv 
til projektet API.  
 
API står for ”Autonom Platform og Informationssystem til registrering af afgrøde og 
ukrudt” og er en selvkørende platform, som ved hjælp RTK-GPS (Real Time 
Kinematic - GPS) og computervision navigerer efter en ruteplan og de løbende 
informationer fra et computervision system. Ud over at finde ukrudt kan robotten 
også indsamle oplysninger om afgrødens tilstand, dvs. behov for næringsstoffer,  
plantebestand m.m.  
 
Ideen med API’en er i første omgang at udvikle en assistent til landmanden, som kan 
indhente information om afgrøde og ukrudt med den intensitet og hyppighed som 
landmanden finder er nødvendig for at han kan få overblik over afgrødens tilstand og 
forekomst af ukrudt. Brug af gødning, herbicider m.m. kan så begrænses til de steder i 
marken, hvor det er påkrævet, og der kan også spares energi i form af mindre kørsel 
med traktor og redskaber i marken. Afgrødens kvalitet kan måske også forbedres ved 



 
10 Perspektiverne for præcisionsjordbrug, FØI 

at tilstræbe ensartethed i hele marken, eller ved stedsspecifik høst efter kvalitetetspa-
rametre. 
 
Desuden vil API’en kunne reducere den manuelle indsats og dermed forbedre ar-
bejdsmiljøet. Det nedsætter stresspåvirkninger, idet informationssystemet medvirker 
til at skabe overblik og rettidighed.  
 
Også for beslutningsstøttesystemer vil den øgede datamængde være en fordel, da det 
styrker systemets pålidelighed, og endelig kan udviklingen af robotten medvirke til 
nytænkning med hensyn til nye dyrkningsmetoder, driftsledelse og beslutningsstøtte-
systemer. Teknologien vil desuden kunne overføres til andre redskabssystemer inden 
for jordbruget. Der vil således være mange fordele forbundet med udviklingen af en 
intelligent markrobot. 
 
I øjeblikket er der ingen rationelle metoder til bl.a. registrering af afgrøde og ukrudt, 
men i de seneste år er der dog sket store fremskridt med hensyn til automatisk identi-
fikation af afgrøderækker og ukrudtsarter ved hjælp af computervision. Computervi-
sion er et system, som er baseret på informationer fra billeder, der løbende optages af 
et kamera og behandles digitalt i en computer.  
 
API’en vil blive udstyret med computervision, som løbende registrerer og lagrer in-
formation om afgrødens tilstand og forekomst af ukrudt i et klart defineret område af 
marken.  
 
Ikke kun selve registreringsdelen skal udvikles, robotten skal også være robust og 
kunne begå sig på marken, fx skal den være i stand til at følge en afstukket rute og kø-
re udenom forhindringer. Der ligger derfor også et stort arbejde i udviklingen af ”ro-
botkroppen” og dens egenskaber. 
 
Ud over at finde ukrudt vil platformen også indsamle oplysninger om afgrødens til-
stand, dvs. behov for næringsstoffer, plantebestand m.m. Platformen kører på batteri-
er, og den kombinerer både kendt og nyudviklet viden og teknologi.  
 
En automatisering af informationsindsamling og robotternes overtagelse af ensidigt 
gentaget arbejde vil således være væsentlige skridt i retning af at udnytte potentialet i 
præcisionsjordbrugsteknologien.  
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Figur 1. Prototype af API udviklet af Hans L. Jakobsen og Tommy E. Madsen, 
DTU i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning 
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Driftsøkonomi ved forskellige præcisionsjordbrugssystemer 
 

af Søren Marcus Pedersen  
Fødevareøkonomisk Institut 

Baggrund 

Inden for de senere år er der sket en betydelig forskning og udvikling indenfor præci-
sionsjordbrug og flere planteavlsbedrifter er begyndt at anvende forskellige former for 
sted specifik registrering og behandling med GPS teknik. Selvom der således er 
kommet en række tilgængelige metoder til graduering og indsamling af informationer 
om markens stedspecifikke forhold er det dog stadig et fåtal af brugerne som reelt er 
begyndt at graduere tildelingen af næringsstoffer og planteværnsmidler. 
 
I Danmark er der ca. 400 landmænd som anvender positionsbestemt udbyttemåling 
med GPS. Et mindre antal maskinstationer anvender Hydro Agri’s kvælstofsensor 
med gradueret tildeling af handelsgødning. Samtidig er der flere Landboforeninger 
som tilbyder kortlægning af jordens ledningsevne til bestemmelse af jordstruktur og 
lerindhold (EM 38). En relativ stor gruppe landmænd har gennemført varieret tilde-
ling med kalk på baggrund af jordprøveanalyser og enkelte producenter er begyndt at 
graduere tildelingen af kalium til kartofler. I de senere år er der tilsvarende kommet 
mere fokus på pletsprøjtning og båndsprøjtning i rækkeafgrøder. Endnu er det dog 
stadig en relativ lille gruppe som reelt varierer tildelingen af hjælpestoffer. Hensigten 
med dette indlæg er at give en generel præsentation af økonomien for forskellige præ-
cisionsjordbrugssystemer i forhold til ensartet tildeling. 

Metode 

De økonomiske analyser sammenligner omkostninger og potentielle merudbytter ved 
forskellige systemer til informationsindsamling. Modellen er en statisk sammenlig-
ning hvor der ikke er medregnet ekstra tid forbundet med udarbejdelse af udbyttekort 
m.v. Alle omkostninger for de forskellige systemer er opgjort ens, hvilket gør at de 
økonomiske resultater er direkte sammenlignelige. I analysen er der ikke medregnet 
omkostninger til indkøring og tidsforbrug i forbindelse med installation af systemer-
ne. I analysen sammenlignes omkostningerne ved anvendelse af det pågældende ud-
styr på en bedrift med præcisionsbehandlet areal på henholdsvis 100 ha og 500 ha. 
Figur 1 illustrerer sammenhængen mellem de forskellige systemer. 
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Figur 1. Sammenhæng mellem forskellige systemer til gradueret tildeling  
 

GIS software

SATELLIT-BILLEDER

FLYFOTO

Elektronik på 
sprøjten

Elektronik på 
Kalk spreder

Elektronik på 
NPK- spreder og evt.

gyllespreder

Automatisk 
N-sensor

EM-38-måler

Jordprøver, p,k,pH

Håndholdt 
GPS-modtager

PC på gården

Udbyttemåler

GPS-reference signal

GPS-modtager (traktor)

Traktor computer

GEOGRAFISK POSITIONERING

INFORMATIONS INDSAMLING

BESLUTNINGSSTØTTE

GRADUERET TILDELING

 
 
 

Forudsætninger 

Beregningerne fokuserer på gradueret tildeling af kvælstof, kalk og ukrudtsmidler. I 
undersøgelsen indgår ikke gradueret tildeling af udsæd eller andre næringsstoffer. Det 
forudsættes at elektronisk udstyr, software og computerdele afskrives over en periode 
på 5 år. Inflation og kalkulationsrente er sat til henholdsvis 2 og 6 pct., hvilket svarer 
til en realrente på knapt 4 pct. Jordprøver og analyser udføres hvert 4 år og målinger 
af jordens elektriske ledningsevne (EM-38) udføres hvert 20 år. For nogle systemer 
antages det, at bedriften selv investerer i udstyr til graduering af hjælpestoffer, mens 
det for andre systemer antages at tildelingen eller behandlingen sker ved hjælp af ma-
skinstation. Dette gælder typisk specialopgaver som måling med N-sensor, EM-38 
målinger  og jordprøveanalyser.   
 
Endnu er de praksisnære erfaringer og registreringer af udbytteforskelle og variation i 
anvendelse af hjælpestoffer begrænsede og kendskabet til de forskellige systemer er i 
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mange tilfælde på forsøgsstadiet. Udover usikkerheden omkring de forskellige syste-
mers reelle evne til at registrere markens og jordens variation og planternes udvik-
lingsstadie ligger der også en betydelig usikkerhed omkring de potentielle udbytter i 
forhold til omfanget og jordbundsvariationen på den pågældende bedrift. I realiteten 
kan det hævdes at det er umuligt at bestemme de potentielle økonomiske gevinster 
ved gradueret tildeling på grund af den store usikkerhed omkring hvorvidt fx kvæl-
stoftildeling, vejrforhold, lokale jordbundsegenskaber og udbytte hænger sammen 
(Bullock, 1999). De fleste systemer som anvendes i dag til kvælstoftildeling bygger 
på kvælstofnormen som i mange tilfælde ligger under det økonomisk optimale niveau. 
Dette betyder i realiteten, at man ved graduering ikke mindsker anvendelsen af kvæl-
stof, men fortsat anvender den samme mængde kvælstof på hele marken. I stedet kan 
en gradueret fordeling resultere i et merudbytte eller eventuelt et højere proteinind-
hold i kernerne afhængig af tildelingstidspunktet og lokale vejrforhold.  
 
På baggrund heraf er de potentielle gevinster i denne analyse baseret på de mulige fy-
siske merudbytter og besparelser som man realistisk set kan opnå på arealer med en 
vis jordbundsvariation. Det skal dog understreges, at man skal være varsom med at 
generalisere udbytteniveauerne da der endnu ikke er lavet generelle landsdækkende 
forsøg over effekten af gradueret tildeling ved forskellige strategier.  

Faste omkostninger 

De faste omkostninger til GPS-udstyr og teknik til informationsindsamling er stadig 
forholdsvis høje selvom der sker en fortsat reduktion i priserne. En eftermonteret ud-
byttemåler kan erhverves for ca. 25.000 kr. og prisen på GPS-modtagere er værdisat 
til 20.000 kr., hertil kommer traktorcomputer og referencesignal. For nogle vil dette 
udstyr eventuelt kunne erhverves billigere i forbindelse med handel af ny maskine. 
Eftermonteret elektronisk udstyr på gødningssprederen koster ca. 15.000 kr. og tilsva-
rende udstyr til gyllesprederen kan erhverves for ca. 30.000 kr. Maskinstationstaksten 
for spredning af kvælstof med N-sensor er prissat til 65 kr./ha.  
 
En redskabscomputer til varieret kalktildeling kan erhverves for ca. 37.000 kr. Tilsva-
rende koster en eftermonteret redskabscomputer til sprøjten ca. 7.000 kr. Yderligere 
investering i injektionssprøjte til separation af sprøjtemidler er en betydelige større 
omkostning sammenlignet med en eftermonteret flow-måler. Den primære udgift ved 
pletsprøjtning er dog omkostninger og aflønning til manuel registrering/optælling af 
ukrudt, hvilket skønsmæssigt svarer til ca. 120 kr./ha i gennemsnit. Det første år skal 
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der systematisk registreres over hele marken og i de efterfølgende år kan der følges op 
med en mere målrettet, men mindre tidskrævende indsats (Hansen og Walter, 2001).  

Andet udstyr 

Fremtidigt udstyr til automatisk ukrudtsregistrering vil formentlig være kommercielt 
om 5-10 år og prisen vil afhænge af den fremtidige pris på digitale kameraer og pro-
grammer til billedbehandling. Der er dog ikke introduceret kommercielle systemer 
her i landet, men hos Danmarks Jordbrugsforskning og andre institutioner udføres 
blandt andet forsøg med et ”Weed eye” system til registrering af ukrudt. 
 
Flyfotos og satellitbilleder er også tilgængelige både digitalt og analogt. Billederne 
tilbydes i mere eller mindre ”forarbejdede” formater.  Satellitbilleder fås med opløs-
ninger på mellem 1 og 20 meter og flyfotos har en opløsning på omkring 20 cm.  Fx 
er minimumsstørrelsen for hjemtagelse af digitale billeder fra IKONOS satellitten på 
121 km2. For den enkelte bedrift kan det ikke svare sig at hjemtage billeder, men det 
bør være muligt at flere landmænd i forening  investerer i digitale billeder. Hertil skal 
tillægges ekstra omkostninger til forarbejdning af satellitbilleder til GIS-systemet. 
Foruden at flyfotos har en bedre opløsning end satellitbilleder er de samtidig mindre 
følsomme overfor skydække og billederne kan leveres hurtigere end satellitbilleder. I 
dag er der en leveringstid på omkring 60 dage for IKONOS satellitbilleder.  

Oversigt over omkostninger og økonomisk udbytte ved gradueret tildeling 

Investeringer i de ovenfor beskrevne systemer til informationsindsamling og variabel 
tildeling skal selvsagt hentes hjem i form af en udbyttestigning eller besparelse på 
hjælpestoffer. 
 
Nedenfor i tabel 1 er foretaget en sammenligning af forskellige systemer til gradue-
ring af kvælstof, kalk og herbicider på en planteavlsejendom med hvede på henholds-
vis 100 og 500 ha. I eksemplet forudsættes det, at producenterne investerer i alle rele-
vante elektroniske komponenter og programmer med henblik på at foretage, informa-
tionsindsamling, beslutningsstøtte og i sidste ende variabel tildeling af kvælstof. Ud-
gifterne er baseret på data fra år 2001. 
 
Eksemplet i tabel 1 viser omkostningerne ved anvendelse af forskellige systemer med 
jordprøveudtagning, udbyttemåling og informationsindsamling. Som det fremgår af 
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opgørelsen, er der betydelig forskel i de samlede omkostninger afhængig af ejen-
domsstørrelsen. 
 
De potentielle økonomiske udbytter og besparelser bygger på skøn for arealer med 
almindelig variation og er baseret på en række forskellige praksisnære forsøg. Even-
tuelle merindtægter fra højere proteinindhold er ikke medregnet i eksemplet. 
 
Tabel 1. Ekstra omkostninger og skønnet potentiel mer-indtjening og besparelse 

ved gradueret tildeling i forhold til ensartet tildeling 
   
Kr./ha ---------------100 ha ----------------- -------------- 500 ha -------------- 
       
 Økonomisk 

udbytte/  
besparelse1) 

 
Omkost

ninger 

 
 

Resultat 

Økonomisk 
udbytte/be- 
sparelse1) 

 
Omkost-

ninger 

 
 

Resultat 

       
Kalk-tildeling2) 75 411,6 -336,6 75 165,4 -90,4 
Kalk (maskinstation) efter jord-
prøver, u. udbyttemåling m.v. 

 
75 

 
63,9 

 
11,1 

 
75 

 
58,9 

 
16,1 

N-tildeling2) 200 494,2 -294,2 200 233,9 -33,9 
N og kalk2) 275 575,4 -300,4 275 250,2 24,8 
N, kalk og ukrudtsmidler2) 401 710,8 -309,8 401 373,3 27,7 
Hydro N-sensor (maskinstation) 
m. udbyttemåling 

 
150 

 
327,5 

 
-177,5 

 
150 

 
146,3 

 
3,7 

N-tildeling efter udbyttekort 100 295,5 -195,5 100 87,9 12,1 
N-tildeling baseret på EM-38 
målinger (m. udbyttemåling) 

 
150 

 
309,4 

 
-159,4 

 
150 

 
101,9 

 
48,1 

N-tildeling baseret på EM-38 
målinger (u. udbyttemåling) 

 
100 

 
243,5 

 
-143,5 

 
100 

 
68,9 

 
31,1 

Pletsprøjtning2) m. manuel regi-
strering 

 
126 

 
397,9 

 
-271,9 

 
126 

 
204,4 

 
-78,4 

 
Note: Beregninger bygger på data fra Pedersen (2001). 
 
1)  Den angivne merindtjening/besparelse bygger på skøn for merudbytter ved kvælstoftildeling og besparel-

ser på kalk og herbicider i vinterhvede med almindelig variation. Værdierne kan variere betydeligt afhæn-
gig af specifikke lokale forhold. En eventuel merindtjening fra højere proteinindhold er ikke medregnet. 

2)  Fuld implementering indbefatter, at bedriften investerer i GPS-modtager, nødvendig traktorcomputer og 
udbyttemåling samt jordprøver og EM-38 målinger til kalk og kvælstoftildeling. 
- Elektronisk udstyr, computer m.v. afskrives over 5-år. Realrente: 3,9 pct. 

   - Indkøring og tidsforbrug til udbytte og tildelingskort m.v. er ikke medregnet.. 
 

 
 
For gradueret tildeling med kalk og pletsprøjtning med herbicider er der relativ lille 
usikkerhed med hensyn til at realisere gevinster i form af besparelser på kalk og plan-
teværnsmidler under forudsætning af at der er en vis variation på marken. For kvæl-
stof er usikkerheden noget større, da de potentielle merudbytter afhænger af både 
jordbundsvariation og lokale vejrforhold. 
 



 

 
 Perspektiverne for præcisionsjordbrug, FØI 17 

Beregningerne viser, at det potentielle økonomiske resultat under de angivne forud-
sætninger alene viser beskedne overskud på ejendomme med et arealgrundlag på mi-
nimum 500 ha. For ejendomme på 100 ha er det alene kalktildeling med maskinstati-
on som reelt kan give en potentiel økonomisk gevinst blandt de forskellige præcisi-
onsjordbrugssystemer. 
 
Tabel 1 indikerer også, at anvendelsen af GPS-udstyr til graduering med flere hjælpe-
stoffer kan være en måde at fordele udgifterne på. Eksempelvis er det i sig selv uren-
tabelt at foretage pletsprøjtning af ukrudt - men pletsprøjtning i kombination med va-
riabel kalk og kvælstoftildeling er måske et bæredygtigt alternativ. På den måde spre-
des udgifterne på flere potentielle indtægtskilder og risikoen mindskes. Samtidig er 
besparelsen fra kalk og sprøjtning - omend beskeden - alligevel mere ”sikker” end de 
potentielle udbyttegevinster som kan forventes fra gradueret kvælstoftildeling. 

Erfaringer fra praksisnære forsøg 

Det økonomiske udbytte ved kvælstofgraduering kan eventuelt opnås gennem et mer-
udbytte, som følge af optimal kvælstoftildeling, ved reduktion af hjælpestoffer ved 
samme udbytte og eventuelt en merbetaling i form af årlig dokumentation for behand-
lingsintensitet og ensartet kvalitet i kornpartierne. Der er indenfor de senere år gen-
nemført en række danske forsøg med forskellige former for sted specifik informati-
onsindsamling og efterfølgende graduering.  
 
Tidligere økonomiske analyser fra Landskontoret for Planteavl viser, at den potentiel-
le gevinst fra 4 forsøgsmarker med kvælstofgraduering varierer mellem 50 og 200 
kr./ha afhængig af afgrødevalg (Olesen, 1997). Hertil vil der eventuelt ligge en ge-
vinst i dokumenteret kvalitetsforbedring og højere proteinindhold.  
 
I 1999 kunne forsøgsresultaterne påvise et mindre merudbytte ved Hydro N-sensor 
tildeling i forhold til ensartet tildeling, mens der i år 2000 og 2001 ikke er påvist no-
gen merudbytter med undtagelse af en enkelt mark (Landsudvalget for Planteavl, 
2001). Ved de fire sensortildelingsforsøg i 2001 blev alene mellem 42 og 61 kg N/ha 
fordelt med sensor i slutningen af maj måned i forhold til samlet mængde på mellem 
145 og 178 kg N/ha. Det har heller ikke kunnet påvises at protein procenten er steget i 
forhold til konventionel tildeling. En tilsvarende undersøgelse fra 1999 på Risø viser 
at udbyttet og proteinprocenten alene viser en minimal eller ingen stigning ved N-
sensor tildelt kvælstoftildeling i forhold til ensartet tildeling (Jørgensen og Jørgensen, 



 
18 Perspektiverne for præcisionsjordbrug, FØI 

2001). Den gennemsnitlige forbedring i udbyttet fra dette forsøg var på 170 kg/ha i 
forhold til ensartet tildeling. 
 
Tilsvarende forsøg med gradueret kvælstoftildeling ved hjælp af EM-38 målinger vi-
ser en beskeden forbedring af udbyttet på mellem 20 og 240 kg pr. ha i forhold til 
ensartet tildeling, men ingen reel effekt i forhold til et forsøg med N-tildelinger base-
ret på en konsulents erfaringer (Landsudvalget for Planteavl, 2001). 
 
Hos Storstrømmens Planteavlsrådgivning er der udført 3 forsøg i hvede over 3 år med 
graduering i forhold til udbyttekort (Storstrømsmodellen) og med EM-38 målinger. 
Ved Storstrømsmodellen tildeles der i princippet mere kvælstof hvor marken har et 
højt udbytte og tilsvarende mindre kvælstof ved lavt udbytte. Forsøg med Stor-
strømsmodellen viste udbyttegevinster på mellem –1,5 og 9,4 hkg/ha. I to forsøg med 
proteinmålinger er der samtidig opnået forbedringer på mellem 0,3 og 0,4 pct. mere 
protein ved gradueret tildeling. Ved tilsvarende tildeling i forhold til EM-38 målinger 
samme sted, er der ikke fundet væsentlige udbyttestigninger, men en mindre stigning i 
proteinindholdet. I Storstrømsmodellen forudsættes det, at der kan opnås et kvalitets-
tillæg på 4,5 kr./tons for hver 0,1 pct. proteinstigning såfremt proteinindholdet er un-
der 11,5 procent (Østergård, 2001). Dette stemmer overens med EU's minimumspro-
teinkrav og kompensationsregler for interventionshvede. For hvede til eksport og in-
tervention er basiskravet 11,5 pct. En reduktion i proteinindhold fra eksempelvis 11,5 
til 11 pct. vil betyde, at interventionsprisen reduceres med 2,5 EUR/tons (ca. 20 
kr./tons). Dette svarer til ca. 160 kr./ha ved 8 tons pr ha. For brødhvede vil der således 
kunne opnås et kvalitetstillæg ved en evt. graduering og forbedring af proteinindhol-
det. Ellers afhænger prisen på hvede til brød og foder på individuelle handelsaftaler 
(Waagepetersen et al, 2001). Ligeledes vil der eventuelt kunne være gevinster ved 
dyrkning af maltbyg såfremt man kan opfylde visse kvalitetskrav ved graduering i 
forhold til kontraktaftalen. 
 
De potentielle besparelser ved gradueret kalktildeling vil ligge omkring 50-100 kr./ha 
afhængig af jordbundsvariation. Kalk tildeles normalt hvert 4-5 år og en graduering 
og bedre fordeling vil samtidig mindske risikoen for manganmangel.  
 
Forbruget af herbicider vil formentlig kunne reduceres med op til 50-75 pct. i kornaf-
grøder ved pletsprøjtning og båndsprøjtning i rækkeafgrøder (Hansen og Walter, 
2001). Et dansk forsøg med vårbyg viste at forbruget af herbicider kunne reduceres 
med mellem 47 og 62 pct. ved gradueret tildeling i forhold til ensartet tildeling (Hei-
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sel. et al., 1999). En besparelse på 60 pct. af herbiciderne svarer til 126 kr./ha i for-
hold til konventionel tildeling. 
 
Som det fremgår af de forskellige forsøg ovenfor ser det ud til at der potentielt set er 
en række gevinster ved gradueret tildeling, men endnu er der også stor usikkerhed 
omkring bestemmelse af udbyttepotentialet ved specielt kvælstoftildeling. Af samme 
årsag er eventuelle kvalitetsgevinster i form af dokumentation og eventuelle protein-
stigninger ikke medregnet i ovennævnte beregninger, men der er alene fokuseret på 
udbyttestigninger og besparelser af hjælpestoffer. 
 
De angivne resultater stemmer nogenlunde overens med konklusionerne fra en bru-
gerundersøgelse hvor de adspurgte landmænd og maskinstationer forventer, at dæk-
ningsbidraget forøges med mellem 60 og 240 kr. pr. hektar i løbet af de næste 5-10 år. 
(Pedersen et. al 2001). 

Konklusion 

Som det ser ud i dag er præcisionsjordbrug overvejende et redskab for relativt store 
ejendomme. Alternativt skal maskinstationerne udføre mange af opgaverne. Dette vil 
dog i mange tilfælde skabe et dilemma, fordi præcisionsjordbrug i høj grad kræver, at 
informationsindsamling er fleksibel og sker løbende gennem hele vækstperioden. 
Man bør tilpasse investeringerne på den enkelte bedrift til de aktuelle behov. For ek-
sempel ved anvendelse af EM-38 målinger og målrettet jordprøveudtagning. Præcisi-
onsjordbrug er alene økonomisk attraktivt på ejendomme, hvor der er variation i jord-
bundsforholdene. Desuden er der stadig behov for yderligere viden og dokumentation 
om reelle udbyttepotentialer ved gradueret kvælstoftildeling. 
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Brugerkrav, erfaring og forventninger 
 

af Jørgen Jacobsen 
Giesegaard og Juellund Landbrug 

 
 
Giesegaard og Juellund landbrug har gennem de seneste år arbejdet med forskellige 
GPS-baserede systemer til graduering af hjælpestoffer. Samtidig har landbruget fun-
geret som vært ved flere forsøg i samarbejde med blandt andet Danmarks Jordbrugs-
Forskning. Godsets arealer omfatter i alt 3.100 ha, heraf 1.520 ha landbrug, 1.513 ha 
skovbrug og 67 ha med park, kørselsarealer, beboelse m.v. Det samlede personale ud-
gør godt 20 medarbejdere,  heraf er 10 beskæftiget i landbruget. 
 
I 1984 blev den første udbyttemåler på mejetærskeren taget i brug her i landet. Intro-
duktionen var måske opstarten til en acceleration ind i det elektroniske landbrugsuni-
vers. For Giesegaards vedkommende sker det i 1987 hvor de første Dronningborg 
Jumbo-mejetærskere indkøbes. Efterfølgende kommer det første udbyttekort i verden 
på Vindum Overgaard i 1991, hvor udbyttemåler og GPS sammenkædes til en grafisk 
oversigt. Senere i 1994 får Giesegaard sat 2 GPS-modtagere på 2 af landbrugets 4 nye 
mejetærskere. Herefter begynder dataopsamling af statistisk materiale i forventning 
om senere at kunne omsætte disse udbytteerfaringer, sammen med anden viden, til 
mere indtjening.  
 
I 1996 er vi gået fra dos-baserede styreprogrammer til Windows-baserede. Sammen 
med Dronningborg og Amazone afprøves og indkøres FieldStar konceptet fra Massey 
Ferguson (AGCO) på en GPS-styret gødningsspreder. Umiddelbart efter iværksætter 
DJF, Flakkebjerg bl.a. sammen med sprøjteproducenten Hardi International et plante-
værnsprojekt der skal belyse ukrudtssammenhænge i marken og erfaring med beslut-
ningsstøtteprogram og injektionsteknik. 
 
Tabel 1. Oversigt over DGPS-baserede redskaber på Gisegaard og Juellund 

Landbrug 
  
År  
  
1994 DGPS på mejetærsker 
1996 Gødskning siden forår 1996 (Fieldstar) 
1996 Sprøjtning (Fieldstar/Raven) 
1999 Fieldstar-styret såmaskine 
2001 Yderligere DGPS montering   
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Senere i 1999 investerede Giesegaard i en såmaskine der umiddelbart kunne tilkobles 
GPS. Indenfor de senere år er der også gennemført EM-38 målinger til bestemmelse 
af jordens ledningsevne på flere af ejendommens arealer. 
 
År 2001 bliver året hvor mejetærskerne efter 7 år bliver udskiftet. 3 stk. indkøbes og 
alle maskiner er integreret med FieldStar som operativ- og informations-system. Sy-
stemerne kan umiddelbart flyttes over på andre maskiner når der ikke høstes. 
 
Vi har specielt siden 1996 afprøvet forskellige teorier om bl.a. gradueret tildeling af 
kvælstof og herbicider. Selvom det har været i et frodigt og inspirerende samarbejde 
med firmaer, forskere og rådgivere er der endnu ikke et eneste af tiltagene hvor det 
ringer med klokkerne og siger: ”Her er nøglen”. Faktisk synes det vanskeligere at få 
hjælp til beslutningsstøtte fra modellerne. Til gengæld bliver det nemmere at kommu-
nikere erfaringer om marken og eksempelvis pletbehandlinger når man grafisk kon-
fronteres med det udførte og registrerede, hvilket senere kan drøftes med kolleger og 
ansatte. Det er nok her mulighederne ligger og ikke på de avancerede modeller.  
 
Eksempler på arbejdsopgaver hvor GPS-systemet kan være til nytte: 
 

• Dræningsopgaver. 
• Områdelogistik. 
• Kontrol af entreprenører og materialeforbrug. 
• Kontrol op mod prospekt. 
• Hjælp til rendegraver ved reparationer og vedligehold. 

 
Udviklingsbehov og mangler: 
 

• Billig bærbar og kompatibel DGPS. 
• Database til registreringsdata. 
• Import/eksport faciliteter samt kompatibilitet med rådgiver m.fl. 
• Statistik på dimensioner. 
• Import/eksport faciliteter af rådata til eksempelvis prospektkort og matrikel-

kort m.m. 
 
Hvis man fx på sit udbyttekort kan se hvor mejetærskerne har tømt af i kornvognene, 
så har man et godt grundlag for at håndtere og diskutere logistikken i marken. Man 
kan vel og mærke vente med at gøre det til et belejligt tidspunkt i stedet for at stå og 
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råbe efter kornvognene i marken i høst. Kan man skabe et fælles overblik, kan man 
givet i mange situationer undvære den ene kornvogn. Det er noget der tæller.  
 
Brugen af digitale foto er mange kommet godt i gang med. Her kan man sende visuel-
le indtryk på elektronisk vis i høj hastighed. Stort set alle kan modtage billeder fordi 
der er standardformater. Det samme er nødvendigt med ovennævnte data. Jeg skal fx 
kunne tale med maskinkonsulenten omkring det loggede/registrerede logistikproblem. 
Derfor er der behov for standarder og kompatibilitet til at flytte og eksternt behandle 
denne viden.  
 
Et kæmpe problem er håndtering af de store mængder data. Der findes ingen hjælpe-
værktøjer til menigmand, hvor man kan strukturere og søge i sine data.  
 
For Giesegaards vedkommende og ejendommens drift kan status opsummeres på føl-
gende områder: 
 

• Afprøvning og implementering af positionsbestemt N-gødskning er standset. 
Afventer nye værktøjer. 

• Positioneret Kalkning, P og K m.m. er endnu ikke afprøvet. Afventer billige-
re analyse/detekterings-metoder samt afdækning af udtagningsstrategi. 

• Afprøvning og implementering af positionsbestemt ukrudts og svampebe-
kæmpelse fortsætter. Modeller synes indenfor rækkevidde og lovgivningsud-
sigter lægger yderligere pres på. 

• Mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Afventer bedre tekniske løsninger på ”række-
afgrøde-området” til stordrift. 

• Anvendelse af DGPS-teknologi (ikke modelbetingede) vil blive implemente-
ret. 

 
Nedenfor er angivet en række punkter over behov for den videre udvikling af præcisi-
onsjordbrugskonceptet. 
 

• Software til håndtering af utallige data er en mangelvare. 
• Data skal være ligeså let at håndtere som en e-mail. 
• Mangler ”garage-model” og ”super billige” analyser af kalk, P, K og Mg. 

Censor eller ”elektrode” kunne være en mulighed. 
• Crop-eye/weed eye-systemet er et godt perspektiv. Bør kunne udvikles til 

noget brugbart. 
• DGPS til styring af redskaber i rækker eller maskiner i spor. 
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• Tekniske konsulenter/forskere bør studere log-data fra maskiner for optime-
ring (spild, hjulslip og vægtoverføring etc.). 

• Autonome maskiner. 
• Forsøgsstandarder og metoder for gradueringsforsøg. 
• Fri og uafhængig, faglig og økonomisk landbrugsrådgivning. 
• Bevillinger til forskning bør være knapt så politiske. 
• Absolut krav: Penge på bundlinien og gerne miljøeffekt. 

 
Tid er penge! Det bør GPS og Præcisionsjordbrug også snart blive! 
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Rådgivning om præcisionsjordbrug 
 

af Ole Møller Hansen 
Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl 

 
 
Landmænd tilbydes forskellige rådgivningsprodukter til præcisionsjordbrug. Kort-
lægning af markernes indhold af næringsstoffer efter udtagning af jordprøver er det 
mest udbredte produkt. Disse kort giver baggrund for rådgivning om positionsbestemt 
tildeling af næringsstoffer og kalk. Derudover er præcisionsjordbrug integreret i den 
almindelige markrådgivning, fx undersøgelse og årsagsforklaring af varierende udbyt-
ter i marken. 

Rådgivningens struktur 

Rådgivning af landmænd er delt i to lag. På Landbrugets Rådgivningscenter, LR, ud-
vikles værktøjer som  lokale konsulenter benytter i den daglige rådgivning af land-
mændene. Værktøjerne udvikles bl.a. på baggrund af resultater fra forskningsverden, 
via faglige konferencer og den videnskabelige presse. Dette gælder ikke mindst in-
denfor området præcisionsjordbrug, hvor der foregår tæt samarbejde mellem LR og 
DJF i Foulum, Bygholm og Flakkebjerg.  
 
Landbrugets Rådgivningscenter angiver forslag til løsning af de forskellige problem-
stillinger som landmanden stilles overfor. Men LR har ingen diktatorisk magt i råd-
givningen. De lokale konsulenter er selvstyrende og vælger selv holdning til forskel-
lige emner. 
  
Landmænd i hele landet kan få rådgivning om præcisionsjordbrug. Der kan imidlertid 
være forskellige nuancer af hvordan man stiller sig til præcisionsjordbrug. Det bety-
der, at der kan være forskelle i rådgivningen afhængig af hvilken rådgiver der benyt-
tes. Dette adskiller sig i princippet ikke fra andre områder. Landmanden kan få for-
skellige svar på det samme spørgsmål afhængig af hvilken konsulent der spørges. Og 
i de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at sige, at det ene er rigtigt og det andet 
forkert. Naturen er dynamisk og mange ting vekselvirker og påvirker resultatet af de 
enkelte handlinger. Det gælder også for præcisionsjordbrug.  
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Præcisionsjordbrug og efteruddannelse  

LR har siden 1998 arrangeret kurser om præcisionsjordbrug. Cirka 75 deltagere har 
gennemført kurserne. Kurserne har omhandlet brug de tekniske hjælpemidler, grund-
laget for GPS systemet, anvendelse af softwareprogrammer, anvendelse og tolkning 
af udbyttekort, jordbundslære, kulturteknik m.m. Kurserne har givet deltagerne et 
indblik i hvilke elementer der indgår i præcisionsjordbrug, hvordan de enkelte dele 
kan tolkes, samt hvordan data bliver omsat til et brugbart produkt for landmanden. 

Software til præcisionsjordbrug 

Siden midten af 90erne har LR samarbejdet med forskellige partnere om udvikling af 
software programmer. Agrogis og Kemira Loris er to produkter som benyttes af loka-
le konsulenter til præcisionsjordbrug som rådgivningscenteret har været indblandet i.  
 
Firmaet Datalogisk har udviklet programmet Agrosat der i store træk svarer til Kemi-
ra Loris. Derudover er der udviklet programmer der benyttes i forbindelse med jord-
prøveudtagning, kortlægning af ledningsevne m.m. 
 
De lokale rådgivere har dermed en række softwareprodukter der kan benyttes i for-
bindelse med præcisionsjordbrug. Disse produkter kan klare mange af de opgaver 
som konsulenterne stilles overfor, men der stiller sig naturligvis hele tiden nye krav 
om videreudvikling, for at programmerne kan tilfredsstille brugernes krav. 
 
Til beregning af tildelingskort er der udviklet et modelsæt som kan anvendes i Kemira 
Loris og Agrosat. Modellerne gør det muligt at beregne positionsbestemte tildelings-
kort for næringsstoffer og kalk. Til beregning af disse kort kan anvendes jordprøver, 
udbyttekort og ledningsevnemålinger. 

Undersøgelser af teknikken 

Undersøgelse af nogle af de maskiner der benyttes i forbindelse med præcisionsjord-
brug er foretaget gennem Farmtest. Der er bl.a. undersøgt nøjagtighed af kalkspreder, 
udbyttemåler til kartoffeloptager og injektionssprøjter. Nøjagtighed af handelsgød-
ningsspredere foretages i stor udstrækning af Forskningscenter Bygholm.  
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Dansk Markdatabase 

En af de meget tunge opgaver i forbindelse med præcisionsjordbrug er håndteringen 
og organisering af meget store mængder data. 
 
Dansk Markdatabase er et nyt udviklingsprojekt. Formålet med Dansk Markdatabase 
er at organisere data i en GISdatabase, så alle markens data kan findes gennem denne. 
Det gælder data til præcisionsjordbrug som alle andre data om jordbrugsarealet. Der 
skal være adgang til informationer om offentlige udpegninger på marken, ligesom 
gødningsplaner, sædskifteoversigter, dræningskort osv. på markniveau skal ligge her. 
Formålet er at have en central database som er det sted der hele tiden er opdateret.  
 
For præcisionsjordbrug betyder markdatabasen at landmand konsulent og maskinsta-
tion lægger data det samme sted. Det vil ikke være nødvendigt at sende e-mails eller 
disketter mellem parterne, og der undgås dermed tvivl om de data man har er sidste 
nye udgave. 
 
Databasen forventes at være klar til de første opgaver i starten af 2003. 

Forsøg til at understøtte rådgivningen  

Gennemførelse af forsøg er tæt integreret med rådgivningen. Forsøgsresultater er en 
hovedhjørnesten og i mange tilfælde er tre års forsøg grundlaget for anbefalinger af 
hvordan konkrete problemer løses. 
 
Gennem de seneste år har der været gennemført en række forsøg med præcisionsjord-
brug. Modsat traditionelle forsøg hvor forsøgsarealerne skal være ensartede så skal 
forsøgsarealer hvor præcisionsjordbrug undersøges være uensartede. Det stiller krav 
om andre forsøgsdesign og andet forsøgsudstyr end der anvendes traditionelt. Arbej-
det med disse forsøgsopgaver er forholdsvis omfattende og navnlig fremmedhed for 
nye forsøgsdesign og nye redskaber, har formentlig afholdt flere lokale forsøgsafde-
linger fra at gennemføre disse forsøg.  
 
Gennem årene har der kun været gennemført ganske få forsøg der har demonstreret et 
merudbytte ved anvendelse af præcisionsjordbrug. En del af dette kan skyldes at ef-
fekterne er små sammenlignet med de usikkerheder der er i gennemførelsen af forsø-
gene. Resultatet er at de lokale rådgivere ikke har den dokumentation for merudbytte 
ved anvendelse af præcisionsjordbrug som de har på andre områder.  
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Rådgiveren kan derfor ikke fortælle landmanden at han generelt kan opnå en højere 
fortjeneste ved at tildele et næringsstof positionsbestemt. 

Andre aspekter i rådgivningen 

Ud over manglende dokumentation i forsøgsresultater står rådgiveren med et 
tidsproblem. Gennemførelse af præcisionsjordbrug tager længere tid end traditionelt 
landbrug. Der skal udtages flere jordprøver, resultaterne skal præsenteres, der skal 
vurderes om der er potentiale for positionsbestemte tildelinger og i givet fald skal der 
generes flere kort pr mark før det endelige tildelingskort kan beregnes. Der skal lige-
ledes etableres en procedure for samarbejdet med maskinstationen der skal udføre 
jobbet m.m. På kalkområdet er alternativet at  fortælle landmanden, at marken skal 
tilføres fx 3 tons magnesiumkalk pr. ha og lade det blive derved.  
 
Dette tidsforbrug er der kun landmanden til at betale.   
 
De produkter rådgiverne tilbyder, udtagning af jordprøver, kortlægning af lednings-
evne, beregning af tildelingskort m.m. koster således mere for landmanden end de til-
svarende produkter for traditionel behandling af marken. Dækning af landmandens 
udgifter kan kun i ringe omfang dokumenteres på baggrund af forsøgsresultater der 
viser merudbytte. En merværdi efter anvendelse af positionsbestemt tildeling er i stør-
re omfang en trossag, idet de fleste kan se, at det må være rigtigt at tildele hjælpestof-
ferne de steder der er brug for dem og undlade det andre steder. Det gavner landbru-
gets image, det vil have en miljøeffekt og det stiller også agronomiske udfordringer 
for landmand og rådgiver.  
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Produktkvalitet og kontraktavl i grovvarebranchen 
 

af Jan Marx Rasmussen 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab 

 
 
DLGs organisation er inddelt i fem hovedområder: Foder, Afgrøder, Planteavl, Kon-
sum samt Service og Energi. Koncernen havde i 2000 en omsætning på 10,2 mia. kr. 
Områderne Foder, Planteavl og Afgrøder er bygget op omkring vores 20 detailforret-
ninger med ca. 136 afdelinger.  
 
DLG satser meget på dokumenterbar produktion for at honorere de stigende krav fra 
forbrugerne om dokumentation af produkternes vej fra jord til slutbruger. Et af ele-
menterne hertil er DLGs konceptavl, der har vundet stor indpas i landbruget i de sene-
re år. Vi har derfor bevidst intensiveret aktiviteterne inden for forskning og udvikling. 
Hertil kommer at DLG er langt fremme med brug af GPS graduering til gødskning og 
kalkning og arbejder på at udbygge den know how, der kan udvikle hele dette nye og 
spændende område. 
 
I 2001 blev der spredt ca. 3000 ha kalk med GPS, arbejdet blev udført af maskinstati-
oner, der også stod for spredning af gødning med GPS, ca. 5.-6.000 ha. Arealet var 
lidt mindre end året før, primært pga. vejrforholdene. 
 
Forventningerne til den kommende sæson er meget større. Vores luftfoto projekt bi-
drager alene med 5.000 ha. 
 
Kontrakttegning udgør en væsentlig del af den handel, der sker med afgrøder mellem 
landbruget og grovvarebranchen. Kontraktavl er en aftale mellem landmanden og 
grovvareselskabet om dyrkning og efterfølgende handel af en afgrøde efter fastsatte 
betingelser, som fx mængde, målbare  kvalitetsparametre og leveringsbetingelser. For 
at få gennemsigtighed og forenkling af afregningsreglerne, indgår de relevante af 
landbrugets organisationer og DLG samt sammenslutningen DAKOFO forud for den 
kommende høst en aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps. Aftalen offentliggø-
res i de respektive firmaers høstinformation, og er i vid udstrækning gældende for 
handel med de nævnte afgrøder. 
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I takt med forbrugerens krav om fødevaresikkerhed - hvor kommer maden fra, og 
hvordan er den produceret? - er den traditionelle kontraktavl i stigende omfang ved at 
blive afløst af ”Konceptavl”.  
 
De øgede krav til fødevaresikkerhed stiller krav om kvalitetssikring, sporbarhed og 
dokumentation, også kendt som den vertikale fødevareproduktion fra ”Jord til bord”.  
 
”Jord til bord” konceptet er bygget op om mange små led, der tilsammen skaber et 
slutprodukt, som afsættes til forbrugeren. Til hvert led i denne kæde, stilles der krav 
om sporbarhed. Krav der kræver sine ressourcer og har sin pris. Konceptavl vil nød-
vendigvis skabe en værditilvækst i kæden fra ”Jord til bord”, der modsvarer kravene.  
 
For at konceptavlen kan lykkes, er det vigtigt at alle led i kæden tager et medansvar 
for produktet. I planteproduktionen starter dette medansvar ved produktionen af så-
sæd af høj kvalitet og uden GMO- forurening. Landmandens ansvar er at producere 
en afgrøde, der er dyrket efter givne retningslinier, som er beskrevet i kontrakten. Så-
danne retningslinier kan indeholde krav til den praktiske dyrkning, høst og opbeva-
ring af afgrøden samt en nøje registrering af forløbet. Grovvarebranchen og industrien 
skal sikre og dokumentere håndteringen af afgrøden, dvs. transport, lagring og forar-
bejdning af afgrøden og frem til det færdige produkt er klar til salg. 
 
Til høst 2002 vil der i DLG regi blive mulighed for at tegne kontrakt inden for føl-
gende koncepter: 
 

1. Brødhvede – ”Produktion i balance”. 
2. Brødrug – ”Produktion i balance”. 
3. Maltbyg – Certificeret håndtering på lagre. 
4. Konsumærter – Fødevarehjælp. 
5. GMO-fri raps – Arla Food (Kærgården). 
6. Bill stivelseshvede – Kvalitetsfoder til smågrise. 
7. Cicero stivelsesbyg – Kvalitetsfoder.  
8. Økologi. 

 
Konceptavl er kommet for at blive, da forbrugeren til stadighed vil stille større krav til 
fødevareproduktionen. Samtidig er det en enestående mulighed for primærproducen-
ten, grovvareleddet og industrien for at differentiere sig på et marked, hvor udbudet af 
råvarer er større end efterspørgslen.  
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Strategien bag DLG’s konceptavl er grundlæggende, at industrien på den ene side får 
opfyldt behovene for kvalitet og sporbarhed på leverancer af råvarer, og landmanden 
på den anden side får sikkerhed for afsætning af årets afgrøde. 
 
For at have succes med strategien er det nødvendigt med en løbende tilpasning til 
markedet. Forsknings- og udviklingsprojekter udgør derfor et stadigt større område i 
DLG, hvor ny viden og teknologi bruges i produktudviklingen og implementeres i 
praktisk landbrug. Et område som DLG har arbejdet med siden 1996 er præcisions-
landbrug. I en tid med handlingsplaner og vigende indtægt i landbruget er der per-
spektiver i anvendelse af GPS-teknologien inden for områder som ressourceudnyttel-
se, kvalitet og kvantitet, sporbarhed og dokumentation samt og ikke mindst værditil-
vækst. Ved indførelse af ny teknik vil der altid opstå ”Flaskehalse”, nogle af de væ-
sentligste inden for præcisionslandbrug er nævnt her: 
 

a. Udgiftsniveauet til at beskrive variationen i marken. 
b. Tolkning af data og udarbejdelse af tildelingskort. 
c. Manglende teknik på den eksisterende maskinpark. 
d. Entydige beviser for sikker økonomi ved anvendelse af præcisionslandbrug. 

 
Alle punkter er væsentlige faktorer til, at præcisionslandbruget kun er noget de fleste 
taler om, og kun de færreste praktiserer. Men der er håb på vej. Der sker i øjeblikket 
en rivende udvikling inden for flere teknologier til at beskrive variationen i marken 
med, og vel at mærke til en meget lav omkostning pr. ha. Forskerne er kommet langt 
med tolkningen af markvariationen, og inden længe forudser jeg, at de to første fla-
skehalse (a. og b.) er reduceret væsentligt. 
 
For at eliminere punkt c. har DLG indgået aftale med ca. 30 maskinstationer jævnt 
fordelt i Danmark. Alle maskinstationerne har mulighed for at sprede kalk og gødning 
med GPS. Dette samarbejde har fungeret efter hensigten, men der har de fleste steder 
været langt mellem spredningerne. Årsagen er bl.a. merudgiften  til spredning, mang-
lende opbakning fra lokale rådgivere samt det psykologiske i at maskinstationen spre-
der på marken imens landmandens egen spreder står i maskinhuset. Punkt c. vil helt 
klart være den største flaskehals i fremtiden. Først når landbrugsredskaberne er udsty-
ret med GPS som standard, vil der være basis for en bred GPS-anvendelse. 
 
Landmandens incitament for at anvende GPS er et økonomisk udkomme. Gevinsten 
ved anvendelse af præcisionslandbrug skulle gerne være et øget dækningsbidrag i 
form af en øget kvalitet, et evt. merudbytte eller en sikkerhed for afsætning af afgrø-
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den. GPS anvendelse i sig selv, giver i dag ikke adgang til ekstra tillæg, men en do-
kumenteret miljørigtig spredning har en værdi den dag, hvor konceptavlen er bygget 
op om en certificeret dyrknings- og miljødel. 
 
Ud over de ”hårde” parametre som vand-, protein, stivelsesindhold, sortering m.m., 
findes der en lang række ”bløde værdier”, der har betydning for dækningsbidraget, 
men det er svært at sætte en eksakt værdi på den. Af eksempler er mindre risiko for 
lejesæd, færre udgifter til vækstregulering, færre tørre- og renseomkostninger, flere 
høsttimer, mulighed for øget udbytte og kvalitet og en optimeret kvælstofudnyttelse. 
 
I en årrække har der været lavet forsøg med GPS, men der er langt mellem de ”gode” 
forsøgsresultater. Spørgsmålet er i det hele taget, om det er muligt at udarbejde et for-
søgsdesign, der kan håndtere præcisionsforsøg, da formålet med præcisionslandbrug 
er at udnytte viden om variationen i marken, og det sker af gode grunde ikke i forsøg 
på parcelniveau. I 2000 og 2001 har Landbocentrum og DLG udført fire parcelforsøg 
med gradueret kvælstoftildeling til brød- og stivelseshvede. Kvælstof blev fordelt ef-
ter jordens lerindhold bestemt ved ledningsevnemålinger udført med EM38. Forskelle 
mellem ensartet- og gradueret tildeling blev sammenlignet. I et forsøg blev der fundet 
statisk sikre forskelle mellem stivelses-, proteinindholdet og proteinfraktionerne, 
mens der ikke var forskelle på udbytte og rumvægt. I de tre øvrige forsøg var der in-
gen statistisk sikre forskelle mellem behandlingerne.  
 
Forsøgene vil fortsætte i den kommende sæson med nye tiltag og med en anden ind-
gangsvinkel. 
 
GPS-aktiviteter som DLG vil arbejde med i 2002: 
 

1. Conterra  - jordbundskortlægning, modellering og konsekvensanalyser inden 
for miljø, jord- og skovbrug (OSD-områder, VVM-godkendelser, pesticid 
zonering m.m.). 

2. Luftfoto – NIR optagelser til brug ved gradueret tildeling af kvælstof og 
planteværn, udbytte- og protein prognoser, beslutningsværktøj til driftlede-
ren. 

3. Ledningsevnemålinger med EM 38. 
4. Forsøg og demonstrationer. 
5. Ny kalkningsmodel til dansk landbrug. 
6. Billedanalyser – næringsstoffer, sygdomme o.a. 
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Konceptavl indgår som en del af DLGs visionsplaner frem til 2008, hvor vi vil med-
virke til at optimere den økonomiske værdi af plantebaserede produkter i hele fødeva-
rekæden. Det er vores forventning, at minimum 60 pct. af det danske korn dyrkes ef-
ter konceptbaserede kontrakter inden for en periode på fem år. Konceptbetingelserne 
vil ofte være individuelle og stille specifikke kvalitetskrav til producenten. Præcisi-
onslandbrug vil være et vigtigt redskab og i visse produktioner  være det styrende 
element for at opnå den nødvendige kvalitet og dokumentation i planteproduktionen. 
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Forbrugerkrav, dokumentation og det omgivende samfund 
 

af Klaus Melvin Jensen 
Danmarks Aktive Forbrugere 

 
 
Vil forbrugerne betale mere for Integreret produktion (IP)? 

Der er mange grønne forbrugere som hver dag betaler en – ikke ubetydelig – merpris 
for økologiske varer. Antallet af disse er jævnt stigende. Der er således et stort og sti-
gende potentiale for fødevarer, som er produceret mere ansvarligt. Nedenstående ses 
en oversigt over forbrugernes motiver til at købe økologisk ifølge Øko Foods II. 
 
Tabel 1. Forbrugernes motiver til at købe økologisk 
  
 Pct. 
  
Sundhed  45 
Miljø  40  
Dyrevelfærd 25  
Smag, udseende 17  
Politisk korrekthed   6  
Undgå gensplejsning 3  

 
Kilde: Øko Foods II, 2001. 
 

Kan IP og præcisionsjordbruget levere den vare som de grønne forbrugere kræ-
ver?  

Ser vi på ”miljø” motivet så er det uomtvisteligt at IP er (betydeligt) mindre miljøbe-
lastende end traditionel (læs: gammeldags) konventionel landbrugsproduktion. Men 
selv med de kraftige sænkninger af kunstgødning- og pesticidmængder som præcisi-
onsjordbruget syntes at kunne give, vil IP stadig blive den lille i miljøvenlighedskon-
kurrencen med økologi, som har forbud mod brug af kunstgødning og pesticider. 
 
Ser man nærmere på ”sundhedsmotivet”, viser Øko-Food II undersøgelsen, at forbru-
gere især opfatter økologi som sundere pga. ingen brug af sprøjtegifte. Selv om det er 
problematisk at vurdere præcist, hvor farlige sprøjtegiftrester i fødevarer egentligt er, 
så er forbrugernes betænkeligheder langt fra ubegrundede. 
 
Ifølge de seneste kontrolresultater fra Fødevaredirektoratet blev der i år 2000 påvist 
pesticidrester i ca. hver syvende prøve af dansk produceret frugt, men i tre ud af fem 
udenlandsk producerede. For grøntsager var de tilsvarende tal ca. hver tyvende dan-
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ske og hver femte udenlandske prøve. I hver ottende prøve af frugt og grøntsager blev 
der fundet flere forskellige pesticider. I dansk produceret korn blev der fundet rester 
af chlor- og phosphorholdige pesticider i ca. hver tyvende prøve, mens der var pesti-
cidrester i hver tiende af prøverne af udenlandsk produceret korn, majs og ris.  
 
De seneste årtier viser talrige eksempler på sprøjtegifte, som efter adskillige års brug 
er blevet forbudt af sundhedsmæssige årsager – med DDT som det måske mest kendte 
eksempel.  
 
I de senere år har bl.a. danske undersøgelser påvist sammenhæng mellem pesticider 
og brystkræft, ligesom ny engelsk forskning viser, at såkaldte kemiske cocktails af 
flere sprøjtegifte i fx frugt og grønt kan være mere end ti gange farligere end de 
enkelte sprøjtegifte hver for sig. 
 
Mange forbrugere har allerede implementeret deres eget forsigtighedsprincip de vil 
simpelthen ikke have nogen sprøjtegiftrester i deres fødevarer. Selvom præcisions-
jordbrug sandsynligvis vil føre til et lavere indhold af sprøjtegiftrester, vil det næppe 
være nok til at kunne forlange en merpris i forhold til konventionel produktion.  
 
Et eksempel på de problemer fødevareproducenter kan løbe ind i, hvis deres produk-
ter indeholder giftrester, er sagen fra sommeren 2001 om OTA Solgryns indhold af 
stråforkortere. Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) fik i sommeren 2001 undersøgt 5 
pakker OTA Solgryn, alle 5 indeholdt omkring 2 mg/kg af stråforkortningsmidlet 
chlormequat. Da grænseværdien for indhold af chlormequat i havre er på 5 mg/kg, lå 
alle undersøgte prøver langt under grænseværdierne. I fødevareindustrien er man 
imidlertid i de senere år gået væk fra at benytte korn, der er behandlet med stråfor-
kortningsmidler. Baggrunden er, at undersøgelser fra Forskningscentret Foulum har 
vist, at stråforkortningsmidler i ”normale mængder” i foder til svin har en negativ 
indvirkning på dyrenes sundhedstilstand. Af samme grund fodrer man generelt ikke 
drægtige søer m.m. med korn, der er behandlet med stråforkortningsmidler. I princip-
pet betyder dette, at danske landmænd ikke vil fodre svin med OTA Solgryn, idet man 
er bekymret for dyrenes sundhedstilstand. 
 
Selv om OTA Solgryns indhold af stråforkorter ikke overskred grænseværdierne så 
fik sagen massiv omtale i medierne og drastiske konsekvenser for salget af OTA 
Solgryn. Ved årsskiftet 2001/2002 var salget af OTA Solgryn faldet så meget at øko-
logiske havregryn fra kornkammeret havde overtaget førstepladsen som den mest 
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solgte havregryn i Danmark. En plads som OTA Solgryn ellers havde holdt ubestridt i 
årtier. OTA Solgryn er ikke længere ”hele Danmark om morgenen”. 
 
Diskussionen om de sundhedsmæssige konsekvenser af sprøjtegiftrester vil næppe 
aftage i styrke i de kommende år. 
 
Det er vurderingen hos Danmarks Aktive Forbrugere, at IP og præcisionsjordbrug i 
bedste fald vil kunne opnå en opfattelse som halv-økologisk hos forbrugerne. ”Halv” 
skal her forstås i dens mere negative betydning. IP og præcisionsjordbrug kan sim-
pelthen ikke i tilstrækkelig grad levere den vare, som de grønne forbrugere efterspør-
ger og med konkurrencen fra økologiens ”rene vare” vil det blive endog meget van-
skeligt at få selv de grønne forbrugere til at betale mere for fødevarer produceret via 
IP og præcisionsjordbrug. 

Dokumentation af produktionen 

Forbrugernes tillid til de konventionelle fødevarer er – for nu at sige det på jysk - 
langt fra ubegrænset. Nedenstående tal er fra Øko Foods II undersøgelsen. 
 
Tabel 2. Forbrugernes tillid til konventionelle fødevarer, procent 

    
Pct. Lidt mistroiske Medium mistroiske Meget mistroiske 
    
1992 16,1  57,7  26,3  
2001 8,5  58,4  33,1  

 
Kilde: Øko-Foods 2001. 
 

 
 
Interessant er ikke blot den udbredte mistro til konventionelle fødevarer i al alminde-
lighed. Det er også tendensen til at mistroen er stigende. Dette kan ikke undre med de 
seneste års fødevareskandaler i mente. Der går ikke lang tid i mellem at nye skanda-
lehistorier dukker op i medierne. Både konventionel og til tider også økologiske føde-
varer står for skud. Med den stadigt øgede fokus på alle aspekter af fødevareprodukti-
onen fra medierne og forbrugernes side vil øgede krav om dokumentation af produk-
tionen blive rettet imod både konventionelle og økologiske producenter. Her vil præ-
cisionsjordbrugets muligheder for at kunne dokumentere bl.a. gødnings- og pesticid-
forbrug kunne være særdeles nyttigt. 
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Generelt 

Som forbruger må man opfatte IP og præcisionsjordbrug som en erkendelse (fra det 
konventionelle landbrugs side) af at den traditionelt konventionelle produktionsform 
bl.a. medfører betydelige miljøproblemer. Kritikken af det traditionelle konventionel-
le landbrug har længe være hård, men berettiget og nødvendig. Der er simpelthen ble-
vet gødet og sprøjtet alt for meget. Hvis det konventionelle landbrug overhovedet skal 
have en plads i fremtidens mere bæredygtige verden, er tiltag som præcisionsjordbrug 
nødvendige. Forbrugere, butikker, NGO’ere og politikere vil som minimum kræve, at 
det konventionelle landbrug gør det så godt som overhovedet muligt. 
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Sammendrag fra gruppearbejde 

Dette afsnit sammenfatter konklusionerne fra diskussionerne i de enkelte grupper un-
der seminaret. I bilaget findes en oversigt som skematisk viser præsentationerne fra 
gruppearbejdet. Arbejdet blev gennemført i 5 arbejdsgrupper med 6-7 personer i hver 
gruppe. Diskussionerne skete ved 2 gruppemøder, hvor der efter hvert møde blev 
samlet op fra gruppens konklusioner i plenum. De enkelte spørgsmål var relativt bredt 
formuleret med henblik på at forskellige interesser, som deltagerne repræsenterede, 
kunne indgå i gruppernes arbejde. I de følgende opsummeres konklusionerne fra de 2 
gruppemøder. 
 
Miljø 
Et bedre miljø og en mere optimal anvendelse af hjælpestoffer betragtes som et af de 
vigtigste argumenter for anvendelse af GPS og præcisionsjordbrugs-teknologier. 
 
De potentielle miljøgevinster kan ligge i bedre udnyttelse af næringsstoffer, herunder 
specielt kvælstof og fosfor og et reduceret forbrug af pesticider og aktivstoffer.  
 
Selvom gradueret tildeling således muliggør en reduktion i kvælstofforbruget eller en 
reduktion af kvælstofudvaskningen i form af højere udbytter blev det også konstate-
ret, at der stadig mangler statistisk sikre beviser for, at kvælstofgraduering reelt giver 
et højere udbytte eller besparelse i forhold til ensartet tildeling. 
 
Der blev peget på, at en bedre udnyttelse af sensorer kan medvirke til bedre kvælstof-
fordeling. I denne forbindelse bør man i højere grad fokusere på graduering i forhold 
til udvaskningsrisiko, hvor GPS og præcisionsjordbrugs-systemer eksempelvis kan 
være med til at udpege særlige beskyttelseszoner i miljøfølsomme områder. 
 
Der var generel enighed om, at kemikalieforbruget vil kunne reduceres, men der er 
behov for sensorstøttet teknik til bestemmelse af ukrudt og svampeangreb. Manuel 
registrering af ukrudt er meget tidskrævende. I den forbindelse er der behov for billige 
og enkle GPS-modtagere, som er integreret med computer og GIS-programmer til ud-
pegning af områder, som er angrebet af evt. skadevoldere. 
 
En anden miljøfaktor er strukturskader i forbindelse med jordbearbejdning og kørsel, 
som vil kunne reduceres ved sted specifik behandling og reduceret jordbearbejdning i 
særlige områder. 
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De potentielle ulemper vil evt. ligge i større brændstofforbrug ved mere mekanisk be-
handling og i forbindelse med flere overkørsler. Der er også risiko for fejldosering og 
faunaskader, hvis der opstår fejl i programmer og GPS-positioneringen. Omvendt vil 
anvendelsen af GPS til bedre logistik og planlægning kunne mindske unødige kørsler 
og i sidste ende brændstofforbruget. 
 
Økonomi 
Forudsætningen for at anvendelsen af præcisionsjordbrug bliver økonomisk rentabel 
afhænger af flere faktorer. I hovedtræk er der fire vigtige forhold, som har betydning 
for om gradueret tildeling er økonomisk rentabelt: Ejendomsstørrelse og -historie 
samt afgrøderotation og jordbundsvariationen samt indkøb af udstyr i forhold til be-
hov. 
 
Konkret indbefatter graduering en potentiel reduktion af kemikalier, kalk og bedre 
udnyttelse af kvælstof, fosfor og kalium. Der var dog generel enighed om, at det end-
nu er vanskeligt at påvise de reelle økonomiske effekter og udbytteeffekter. For det 
første er det svært at påvise udbytteeffekten af gradueret tildeling af kvælstof fra hid-
tidige forsøg. Dels er der endnu foretaget relativt få forsøg med graduering, dels er det 
vanskeligt at generalisere på baggrund af regionale forsøgsresultater.  
 
Samtidig blev det konstateret, at omkostningerne til graduering stadig er for høje i 
forhold til at gøre teknologien attraktiv blandt den brede gruppe af planteavlere. Dette 
sammenholdes med det relativt store tidsforbrug, som er forbundet med datahåndte-
ring og udarbejdelse af anvendelseskort. 
 
Der var ligeledes generel skepsis blandt mange af deltagerne om, hvorvidt dokumen-
tation og sporbarhed ville resultere i højere priser til landmændene. Derimod var der 
flere som pegede på, at forskellige sidegevinster kan være en vigtig økonomisk para-
meter. Dette indbefatter blandt andet tidsbesparelser ved dræning, logistik og bedre 
adfærd i forbindelse med driftsledelse. 
 
Brugervenlighed 
Den oprindelige tanke med mange af præcisionsjordbrugssystemerne var formentlig, 
at det skulle være en hjælp og lettelse for driftslederen i det daglige planlægning af  
markarbejdet. Desværre er det for mange blevet en tidsrøver, hvor arbejdet i stedet er 
flyttet fra marken og ind på gården. 
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De potentielle fordele ved præcisionsjordbrug ligger dog stadig i en forbedring af 
driftsledelse og planlægning på gården. I de kommende år vil der komme bedre stan-
dardiserede brugerflader, reducerede redskabsinvesteringer samt lettere maskinsty-
ring. Dette betyder samtidig, at der er mulighed for at minimere de monotone ar-
bejdsopgaver. 
 
Endnu er der dog stadig en række forhold, som skal forbedres, for at gøre teknikken 
mere brugervenlig. Mange landmænd føler, at de mister jordforbindelsen med den 
nye teknologi. Der kan opstå en høj grad af afhængighed til teknologien, som specielt 
er problematisk, hvis teknikken pludselig bryder sammen. Data er stadig vanskelige at 
håndtere med forskelligt software, hvilket skaber et behov for uddannelse. 
 
For at opnå forbedringer på ovennævnte områder var der generel enighed om, at der 
er behov for en brugervenlig, enkel, billig og driftsikker teknologi. Teknologien skal i 
høj grad være brugerstyret og ikke teknologidrevet. Der er behov for mere forskning, 
som kan dokumentere de positive effekter ved specielt kvælstofgraduering. Ligeledes 
er der behov for bedre beslutningsstøttesystemer og bedre samspil mellem forskelligt 
software. 
 
Det blev nævnt flere gange, at der er behov for en ”databank” som rådgivningstjene-
sten og brugerne kan trække på. Samtidig er der et betydeligt behov for udvikling af 
GIS baseret software, som kan understøtte og dokumentere den stedspecifikke varia-
tion. Maskiner skal arbejde online, hvilket eventuelt vil indbefatte mere brug af Win-
dows-baserede brugerflader i fremtiden. Det skal prioriteres højt, at teknikken er 
driftsikker, og på dette område er der stadig en del, som kan forbedres. 
 
På nuværende tidspunkt, hvor præcisionsjordbruget endnu står i et ”teknologisk vade-
sted”, er det vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt det går før en bred kommerciel anven-
delse tager form. Seminarets deltagere havde en noget forskellig opfattelse af, hvor 
hurtigt GPS og de afledte teknologier vil udbredes i landbrugserhvervet. Mange var 
enige om, at teknologien kommer, hvad enten erhvervet efterspørger den eller ej. Ma-
skinfabrikanterne vil fortsætte udviklingen af nye systemer til sted specifik behand-
ling, og i mange tilfælde vil præcisionsjordbrugsudstyr blive en integreret del af ma-
skinerne, hvilket allerede er tilfældet på mange af dagens maskiner.  
 
Desuden kan det tænkes, at andre interesser vil fremme udviklingen. Det blev blandt 
andet fremført, at myndighederne, herunder EU kunne have miljømæssige interesser 
heri, hvilket eventuelt kunne følges op af krav om dokumentation og behandlingsfor-
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mer. Hvorvidt de mindre ejendomme har mulighed for at investere i teknologien, og i 
hvor stor udstrækning de vil blive klemt af denne udvikling, er svært at forudsige. For 
mange af de mindre ejendomme vil maskinstationerne formentlig få et større marked 
og overtage mange opgaver. 
 
En vigtig konklusionen fra seminaret var dog, at ”teknologien skal og bør udvikles på 
landmændenes præmisser”, og systemerne skal erstatte arbejdslønnen for at blive in-
teressant i fremtiden. 
 
Rådgivningen 
Seminaret fokuserede også på rådgivningen og specielt maskin- og plantevalskonsu-
lenternes rolle i forbindelse med implementering af gradueret planteavl. Blandt delta-
gerne var der enighed om, at rådgivningstjenesten har og vil få en stor betydning for 
den videre udvikling af præcisionsjordbrugsteknologien. Der skal ske et øget samar-
bejde mellem alle discipliner i rådgivningskæden, og rådgivningen skal i højere grad 
være integreret og tværfaglig. Det blev fremhævet, at det er vigtig med succeshistorier 
for at bane vejen for nye præcisionsjordbrugere. Der er behov for nye forsøgsprincip-
per og forsøgsdesign, som kan vise de reelle økonomiske udbytter. I tilknytning hertil 
blev det endnu engang pointeret, at der kan være behov for en samlet database, som 
både rådgivningstjenesten og landmændene kan trække på.  
 
En væsentlig begrænsning er stadig et yderligere behov for faglig viden samt en bedre 
koordinering af den eksisterende viden. Rådgivningen er ikke ens alle steder, hvilket 
måske skyldes geografiske skel. Det blev også påpeget, at meget arbejde flyttes fra 
marken og ind på gården, hvilket for mange landmænd er blevet en tidsrøver, og her 
er det rådgiverens rolle at effektivisere planlægningen. Mange landmænd ønsker mere 
pragmatiske løsninger, som er enkle at håndtere. 
 
Detail- og grossistled 
I forhold til detail- og grossistleddet kan det være en mulighed at indføre forskellige 
former for ”konceptavl” og forskellige former for varemærkeordninger, hvor sporbar-
hed og dokumentation for behandling kan indgå som en salgsparameter. Mange af 
deltagerne var dog skeptiske med hensyn til muligheden for kontrol og kvalitetssik-
ring. Det er vanskeligt at se, hvordan der kan opnås en merpris for afgrøder, som er 
dyrket ved hjælp af ”lysegrønne metoder” udover de kvalitetsgevinster som eksem-
pelvis ligger i højere proteinindhold.  
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Flere påpegede, at det vil være for vanskeligt for forbrugerne at forstå ”teknikken” 
bag sådanne behandlingsformer. Ligeledes er der en risiko for, at landmanden bliver 
bundet op på kontrakter i forhold til grossistledet. Det blev fremhævet, at forbrugerne 
skal deltage aktivt i en sådan proces. 
 
I nogle tilfælde vil det måske være relevant at markedsføre afgrøder, som er dyrket 
med præcisionsjordbrugsteknologi, som specialprodukter. I givet fald vil der være be-
hov for kommunikation i blandt andet den lokale presse. 
 
Forbrugerne 
Forbrugernes stiller stadig større krav om kvalitet og miljø, men er samtidig tilbage-
holdende med at honorere for anvendelsen af integreret planteavl og reduceret anven-
delse af hjælpestoffer. Det er vanskeligt for forbrugeren at skelne mellem afgrøder, 
som er dyrket konventionelt og afgrøder, som er dyrket med reduceret anvendelse af 
hjælpestoffer. Forbrugeren har lettere ved at skelne mellem konventionelt dyrket og 
økologisk dyrket planteavl. 
 
For at forbrugerne i givet fald vil betale en merpris for ”integreret produktion”, skal 
der dokumentation til, og dette vil formentlig kunne ske ved hjælp af GPS og præcisi-
onsjordbrug. I forhold til forbrugerne vil der således være behov for certificering og 
dokumentation og på nogen områder, vil det måske ikke være et spørgsmål om, hvor-
vidt detailhandelen, grossistledet og forbrugeren vil betale en merpris for dokumenta-
tionen, men i lige så høj grad et spørgsmål om, hvorvidt man stiller krav om doku-
mentation for at købe varen. 
 
Ganske få deltagere forholdt sig til spørgsmålet om, hvordan man forbedrer ”forhol-
det” mellem landbrugserhvervet, detailled og forbrugerne. Dette skyldes måske grup-
pernes sammensætning og forudsætninger eller, at man reelt ikke så nogen større mu-
ligheder for at gøre en indsats på dette område. Deltagerne repræsenterede også i 
overvejende grad det primære erhverv, herunder jordbrugsforskere, landmænd og 
planteavlskonsulenter. 
 
Blandt forslagene til forbedrede relationer var blandt andet, at der er behov for for-
brugerkontrol af processerne, mere forskning og udvikling for at forklare præcisions-
jordbrugskonceptet overfor forbrugerne. Det blev også påpeget, at det er væsentligt 
med en reel værdiskabelse i forædlingsprocessen, hvis det skal udmønte sig i højere 
priser til landmændene. 
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English summary 

This working paper summarises the conclusions from a seminar held on the 30th Janu-
ary 2002 at Tune Landboskole in Roskilde. 
 
The seminar was organised by The Danish Research Institute of Food Economics as a 
part of the national research programme on Harmony Problems and Precision Agri-
culture, partly financed by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. 
The project is also an integral part of a Ph.D. study at the Technical University of 
Denmark, Department of Manufacturing Engineering and Management (IPL). 
 
The overall objective of the seminar was to assess the benefits and advantages of pre-
cision farming and the potential barriers according to economic viability, environ-
mental concerns, user-friendliness and consumer preferences. A total of 35 farmers, 
advisors, consultants, researchers and manufactures as well as representatives from 
consumer interest participated at the seminar. 
 
The seminar included a combination of oral presentations and focus group meetings 
where issues such as economics, environmental impact and consumer preferences 
were discussed. Conclusions from the working groups were followed up by a presen-
tation of the results in  a plenary session. This approach implied that all participants 
and stakeholders had a chance to interact and discuss the various issues and perspec-
tives of different precision farming systems. 
 
The following presents the outcome and conclusions from the seminar covering im-
pact on environment, economy, user requirements, advisory service, retailers and con-
sumers: 
 
Environmental impact 
The potential environmental benefits from precision farming is primarily obtained 
from better utilisation of nitrogen and reduced application of pesticides. So far, there 
seems to be a general agreement amongst participants that we haven’t seen any con-
tinuous Danish trials, which indicate that variable rate application of nitrogen enables 
the farmer to increase yields in cereals.  
 
Several of the participants believed that a better utilisation of sensors could improve 
the application of fertilisers in the future. More focus should also be put on the link 
between site specific application of nitrogen and nitrate leaching. In a similar matter, 
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site specific application might also enable the farmer to point out certain areas which 
are environmentally vulnerable or for instance suitable for set aside. 
 
There was a general acceptance amongst the participants that variable lime applica-
tion seems to be an economically viable practice. But more focus is needed regarding 
variable pesticide application and patch spraying. New methods with sensor tech-
nologies such as weed eye are important in order to conduct fast and efficient detec-
tion of weeds and fungi on the field. 
 
It is also believed that precision farming might enable the farmer to minimise struc-
tural damages due to tillage. 
 
The potential disadvantages according to the environment could be an increase in fuel 
consumption and possible damages on fauna and crops caused by mistakes and errors 
in GIS-software, GPS and other decision support systems. 
 
Economy 
A presumption for adoption of precision farming practices is that the technology is 
economic viable, which again depends on numerous parameters: 
 
A reduction of the use of pesticides and lime seems to be practices that most partici-
pants find possible to obtain even though that in most cases the potential benefits can-
not cover the extra costs of conducting site specific application. For some farmers, 
especially with large farm areas, it might be economic viable to conduct variable lime 
application. Likewise, farmers who use contractors for this purpose might gain an 
economic benefit. The costs of patch spraying and the investments are still too high 
compared to the minor potential benefits from reduced chemical application. 
 
Most participants were in general sceptical about the potential economic benefits 
from variable fertiliser application.  First of all, it is difficult to obtain and show con-
sistent and general results with higher yields from variable application compared with 
uniform application. 
 
In addition, it seems that many practices are fairly time consuming with too much 
time spent on preparing yield and application maps. Several were also sceptical 
whether trace-ability and documentation with GPS could obtain a higher market price 
for the farm commodities. 
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On the other hand, several participants were convinced that more focus should be put 
on additional benefits such as drainage, logistics and better farm management. 
 
User requirements 
GPS and precision farming seems to provide, as mentioned above, a tool for better 
management on the farm. In the near future we will see improvements with better and 
standardised software, integrated computers, reduced investments in additional acces-
sories and equipment. In this matter, the different farm practices will be less monoto-
nous and the farm vehicles will be easier to handle. 
 
There are still a number of obstacles that must be resolved in order to make many of 
these technologies convenient for the users. 
 
Many farmers feel they lose contact with reality by using high-tech technologies such 
as GPS and automatic sensor systems. Some farmers might also feel dependent on the 
technology, which is a serious problem if a break down of the GPS-system occurs 
during harvest. 
 
Data collection is still too difficult to handle with different and non-compatible soft-
ware-programs. There is need for education and training in order to interpreted differ-
ent presentations, yield maps and application maps. In this respect, time consumption 
seems to be a matter of concern for the farmer, especially since the potential eco-
nomic benefits in general seems relatively modest compared with other farming prac-
tices. 
 
In order to resolve many of these issues it is necessary to design simple, low cost and 
robust systems, which are easy to implement for the user. 
 
There is a need for research that can prove the positive effects and further research 
into decision support systems, which are compatible with other systems. It was men-
tioned by several participants that a databank, in which the advisory service and farm-
ers can draw information could be an important tool. 
 
The development of new technology will continue to go on although many had differ-
ent views on the adoption speed of precision farming practices amongst Danish farm-
ers. It is nevertheless, difficult to predict the speed of adoption.  
 



 
46 Perspektiverne for præcisionsjordbrug, FØI 

One participant argued that different authorities, including EU and national govern-
ments might be interested in promoting precision farming as an environmental farm-
ing practice. Such policies could be implemented by reducing subsidies for farmers 
who practice conventional farming methods or uniform applications. This raises an-
other question whether small farmers are able to pay for such investments. Eventu-
ally, this service could be carried out by contractors. 
 
Advisory service 
Many participants believed that the advisory service will have a significant impact on 
the development and adoption of precision farming. In order to push the adoption 
speed it is important to focus on and point out the good experiences from precision 
farming practices. 
 
In this respect, it is vital that a cooperation between all elements in the advisory chain 
are established and integrated. There is a need for new field trial designs, which are 
linked to economic evaluation methods. A vital limitation is still a lack of profes-
sional and technical experience with many precision farming practices. The advisory 
service differs from region to region, which might be caused by traditions, geographi-
cal and local differences. 
 
Much work has been mowed from the field and into the farm office, which for many 
farmers is time consuming and often costly as well. In this respect, many farmers seek 
for practical and simple solutions, which are easy to handle. 
 
Wholesale and consumers 
The retailers might be interested in raising the price for agricultural commodities, 
which are produced with site specific treatment. Some wholesale companies have al-
ready introduced “concept agreements” and contractural agreements with farmers 
who are interested in precision farming. These agreements involve economic premi-
ums for using variable rate treatment on the farm. 
 
Different kinds of agreements witch include branding according to variable treatment 
were mentioned as a possibility. Many participants seem sceptical about these agree-
ments and find it difficult to control and evaluate such documentation and trace abil-
ity. 
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Beyond specific quality parameters, such as an increase in protein content in the ker-
nels, many participants found it difficult to believe that documentation and trace abil-
ity eventually will result in higher prices at the farm gate. 
 
It was argued that the consumer would find it difficult to understand and distinguish 
the difference between conventional farming practices and site specific farming prac-
tices. In this matter there is a risk that the individual farmers will be locked-up in cer-
tain contract arrangements that are difficult to abolish. 
 
If any such agreements are introduced it is important that the wholesale companies 
are involved and willing to pay an extra price for documentation. It is a presumption 
that value added occurs in the production chain if higher prices at the farm gate are to 
be expected. Otherwise the adoption of precision farming practices will stagnate in 
the future. In this matter it is necessary to make documentation and certification for 
such treatment. More research, which describe and explain the relationship between 
consumer needs and potential possibilities within precision farming are needed. 
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Bilag 

Program 
900 Kaffe og te m/brød 
  
915 Velkomst 
  
930 Teknologisk og miljømæssigt potentiale ved præcisionsjordbrug ved forsk-

ningschef Svend Christensen, Afd. for Jordbrugsteknik, Danmarks Jord-
brugsforskning, Bygholm 

  
950 Driftsøkonomi ved forskellige præcisionsjordbrugssystemer ved forsker Sø-

ren Marcus Pedersen, Afd. for Jordbrugets Driftsøkonomi, FØI 
  
1010 Brugerkrav, erfaring og forventninger ved godsinspektør Jørgen Jacobsen, 

Giesegaard og Juellund landbrug 
  
1030 Kaffepause 
  
1045 Introduktion og inddeling i grupper 
  
1100 1. gruppemøde 

Gruppe 1-6 diskuterer: Potentielle miljøgevinster, økonomi og brugervenlig-
hed 

  
  
1200 Frokost 
  
1245 Gruppernes konklusioner præsenteres i plenum 
  
1400 Rådgivning om præcisionsjordbrug ved konsulent Ole Møller Hansen, 

Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter 
  
1420 Produktkvalitet og kontraktavl i grovvarebranchen ved kvalitetschef Jan 

Marx Rasmussen, DLG, Axelborg 
  
1440 Forbrugerkrav, dokumentation og det omgivende samfund ved kampagnele-

der Klaus Jensen, Danmarks Aktive Forbrugere 
  
1500 Kaffe 
  
1515 2. gruppemøde 

Gruppe 1-6 diskuterer: Rådgivning,  produktkvalitet, kontraktavl og forbru-
gerkrav 

  
1615 Gruppernes konklusioner præsenteres i plenum 
  
1645 Opsamling af seminarets hovedkonklusioner og vurderinger af behov for vi-

dere udvikling ved seniorrådgiver Morten Gylling, FØI 
  
1800 Middag 
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Gruppeinddeling 
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 
Morten Toft Krister Persson Jørgen Elkjær Svend Elsnab  

Olesen 
Hans Chr. de  
Neergaard 

Bo Löfqvist Jan Yttesen Lene Krøl 
Christensen 

Niels Tvede-
gaard 

Preben Klarskov 
Hansen 

Svend Chri-
stensen1) 

Ole Møller 
Hansen 

Spyros Fountas Erik Faurholt Hans Henrik  
Pedersen 

Niels Erik 
Schultz-
Petersen 

Jesper Kjelde Steffen Halmø Niels Erik Lan-
ge 

Lars Skovgaard  
Larsen 

Bo Secher Dvoralai Wulf-
sohn 

Jan Marx  
Rasmussen 

Rasmus Ny-
holm Jørgensen 

Mogens Kjeldal 

Andreas Øster-
gård 

Peter Rasmus-
sen 

Niels Jacobsen Klaus Jensen1) Christian Holst 

Poul Halling   Jørgen Jacobsen  
 
1) Svend Christensen og Klaus Melvin Jensen havde begge indlæg ved seminaret, men del-

tog ikke i gruppearbejdet. 

 
Gruppeleder og referent i de enkelte grupper 
 
1. gruppemøde  2. gruppemøde 
Morten Toft  1. Morten Toft 
Krister Persson  2. Jan Yttesen 
Jørgen Elkjær  3. Lene Krøl Christensen 
Svend Elsnab Olesen 4. Niels Tvedegaard 
Hans Chr. De Neergaard  5. Preben Klarskov 
 
Gruppelederen tager referat af konklusioner fra gruppearbejdet og præsenterer efter-
følgende resultatet i plenum. 
 
Ordstyrer Jørgen Lindgaard Pedersen. 
Velkomst og opsamling ved Morten Gylling. 
Referent Søren Marcus Pedersen. 
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Indledende bemærkninger fra deltagerne til de enkelte oplægsholdere 

Spørgsmål fra Erik Faurholt til Søren Marcus Pedersen (SMP): ”Jeg mener ikke, at 
der er nogen videnskabelige beviser for højere udbytter ved gradueret kvælstoftilde-
ling. Man bør ikke konkludere, at der er gevinster på baggrund af de foreliggende un-
dersøgelser”. 
 
Svar fra SMP: ”I beregningerne bliver der heller ikke konkluderet, at der nødvendig-
vis er gevinster. Økonomiberegningerne sammenligner de forskellige systemer, her-
under omkostninger og potentielle gevinster. Jeg er enig i, at det er vanskeligt at gene-
ralisere på baggrund af hidtidige forsøg”.  
 
Spørgsmål fra Niels Erik Lange til Ole Møller Hansen (OMH): ”Hvorfor har I for-
skellig rådgivning om GPS”? 
 
Svar fra OMH: ”Rådgivningen har endnu ikke de endelig svar, så derfor vil der være 
forskel fra sted til sted”. 
 
Spørgsmål fra Jørgen Jacobsen til Jan Marx Rasmussen: ”Tror du, at man med DLG’s 
konceptavl vil kunne dokumentere for en specifik behandling i køledisken”?  
 
Svar fra Jan Marx Rasmussen: ”Ja, det vil være det ultimative”. 
 
Kommentar fra Bo Löfqvist: ”Man vil kunne samle store mængder data om markens 
variation, men ikke helt ned i detaljer”. 
 
Kommentar fra Jørgen Jacobsen: ”Meget af informationen er jo allerede lovpligtigt fx 
med gødningsregnskaber. Man kan allerede i dag få det meste af den dokumentation, 
som man ønsker”. 
 
Spørgsmål fra Bo Secher: ”Er der dokumentation for, at forbrugerne vil betale højere 
priser for sporbarhed”? 
 
Svar fra Jan Marx Rasmussen: ”Nej, det er endnu svært at dokumentere”. 
 
Spørgsmål fra Morten Toft: ”Konceptavl og højere priser med Kærgården, hvordan 
det”?  
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Kommentar fra Jørgen Jacobsen: ”Man yder 5-10 kr. pr. 100 kg, hvis man kan doku-
mentere at det er GMO-frit”. 
 
Kommentar fra Erik Faurholt: ”Problemet med denne sporbarhed bliver, at landman-
den jo igen bliver en slags fæstebonde”. 
 
Spørgsmål fra Jørgen Jacobsen til Klaus Melvin Jensen: ”Når du som kampagneleder 
repræsenterer en forbrugerorganisation så mener jeg, at det er forkert, at i skaber 
usikkerhed  omkring kvaliteten af danske fødevarer, der er jo langt færre pesticidre-
ster i dansk producerede afgrøder sammenholdt med udenlandske afgrøder”. 
 
Svar fra Klaus Jensen: ”Vi anbefaler også danske fødevarer på vores hjemmeside, 
men forbrugerne vælger alligevel at undvære den risiko, som der er ved at spise kon-
ventionelle fødevarer, også selvom de er danske fødevarer. Man kan blot fx se på 
salgstallene for OTA Solgryn de seneste år. Selvom pesticidresterne i danske grøntsa-
ger og kornprodukter ligger under grænseværdierne, så vælger forbrugeren alligevel i 
stigende grad økologisk”. 
 
Kommentar fra Rasmus Jørgensen: ”Det nytter jo ikke noget at argumentere mod for-
brugernes ønsker, hvis holdningen blandt forbrugerne er, at man ikke ønsker 
pesticidrester – så må erhvervet forholde sig til det faktum”. 
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1. gruppemøde - Hvad er de potentielle gevinster og tab ved præcisionsjordbrug 
i forhold til miljø, økonomi og brugervenlighed? 
 
Miljø 
Gr1) Gevinster Tab 
1 • Pletsprøjtning medfører mindre brug af aktivstof-

fer. 
• Reduceret brug af fungicider igennem måling af 

biomasse. 
• Bedre fordeling af kvælstof (blandt andet ved hjælp 

af sensorer). 
• Sprøjtning ved hjælp af sensorstøttet ukrudtsbe-

stemmelse. 
• Optimering af tildeling P og K gennem erstat-

ningsprincip (også selvom der ikke er så mange 
penge i det). 

• Landbruget får bedre image. 
• Identificering af særligt egnede arealer til niche-

produktion. 
• Selektiv jordbearbejdning – erosionsskånende etc. 
• Dokumentation af at miljødirektiver overholdes2. 
• Bedre logistikstyring betyder mindre brændstoffor-

brug. 
• Dybdestyring af kulturteknik medfører mindre 

brændstofforbrug. 

• Evt. overgang til mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse vil med-
føre øget forbrug af brænd-
stof. 

 

2 • Sporbarhed.  
• Dokumentation. 
• Graduering i relation til udvaskning. 

• Manglende åbenhed i 
styringsprocesser. 

• Fejl i management processer. 
3 • Bedre næringsstofudnyttelse. 

• Størrelse? (det kan være svært at bedømme omfan-
get af miljøgevinster) Behov for mere viden. 

 

4 • Ressourceforbrug. 
• Beskyttelseszoner. 
• Doseringssikkerhed. 

• Energiforbrug. 
• Faunaskader. 
• Fejldosering. 

5 • Optimering af hjælpestoffer. 
• Kemikalier (målrettet reducere næringsstoffer og 

kalk. 
• Placering hvor der er effekt – rette op hvor der er 

lille udbytte eller undlade hvis ingen effekt. 
• Strukturskader. 

• Ekstra overkørsler. 

1) Gruppe. 

                                                 
2 Spørgsmål fra Jørgen Jacobsen: ”Hvordan kan man dokumentere at miljødirektiverne opretholdes? 

Svar fra Morten Toft:” Det vil være et spørgsmål om tillid, ligesom i så mange andre tilfælde” . 
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Økonomi 
Gr Gevinster Tab 
1 • Potentiel reduktion af: N, P, K og kalk. 

• Potentiel reduktion af  tid. 
• Reduktion af sprøjtemidler. 
• Reduktion af brændstofforbrug. 
• Potentiel indtjening igennem dokumentation. 
• Kvalitetsforbedringer af produkter.  
• Forbedret kommunikation med ekstern råd-

givning blandt andet gennem selektiv høst. 
• Selektion af forskellige kvaliteter. 
• Bedre informationsgrundlag for investerin-

ger. 

• Stort tidsforbrug. 
• Hurtig forældelse af investering. 
• Risiko for fejlinvestering. 
 

2 • Bedre ressourcestyring. • Teknologi for dyr. 
3 • Hårde/bløde parametre. 

• Økonomisk gevinst, men svær at påvise. 
• Omkostninger (Tilpasning af om-

kostninger. Med fremtidens maski-
ner vil det formentlig ikke blive så 
dyrt endda). 

4 • Håndtering af stedbundne jordbundsforhold. 
• Autonome systemer, kapacitet. 
• Økologi (et problem at mange økologer er 

teknologiforskrækkede). 
• Adfærd (driftslederens adfærd bliver mere 

systematisk). 
• Produktkvalitet. 

• Tidsrøver. 
• Datahåndtering. 
• Usikre modeller. 
• Risiko for tab. 
• Forsøgsteknik. 
• Fremtid. 

5 • Op til 5 pct. på bruttoudbytte (500 kr./ha). 
• Øget udbytte gennem fejlfinding ved brug af 

udbyttekort. 
• Sidegevinster: 
• - Kvalitet  
• - mikro-næringsstoffer  
• - bedre viden 
• - jordstruktur/dræning. 
• Indtil videre har det alene været pionere som 

har anvendt præcisionsjordbrug,  men nu skal 
det være den brede gruppe som bruger tekno-
logien. 

• Udstyr 60-80 kr./ha og opefter. 
• Tidsforbrug. 
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Brugervenlighed1) 
Gr Gevinster Tab 
1  

Potentielle fordele: 
• Standardiseret brugerflade. 
• Reduceret redskabsinvestering. 
• Reduceret tid til nødvendig ombygning 

og/eller installation. 

 
Potentielle Ulemper: 
• Forøget tidsforbrug. 
• Forøget PC anvendelse og teknologi 

krav i uddannelse. 
• Reduceret anvendelse af ”menne-

sker”. 
2 • Lettere maskinstyring. • Afhængig af teknologi (faren ved 

automatisk applikationskort er hvis 
teknikken bryder sammen under ar-
bejdet). 

 
3 • Teknik og software skal ”snakke” bedre 

sammen (men tendensen er klar – når Mer-
cedes fx køber en god gearkasse til deres bi-
ler – så købes den ”ude i byen” og andre fa-
brikanter vil gøre det samme. Med andre ord 
- den bedste teknik vil styre udviklingen. 

 

4 • Monotone arbejdsopgaver. • Fremmedgjorthed (man mister jord-
forbindelsen med mere teknik). 

5 • Maskiner/elektronik fungerer. • Brugervenlighed er ikke god. 
• Forskellige monitorer. 
• Data er svære at håndtere i forskel-

ligt software3. 
• Problem og tidskrævende med uti-

dig ændring af nye programmer. 
• Fejl ved kalibrering. 
• Behov for stor sikkerhed i forhold 

til brugervenligheden. 
 
1) Forudsætning at også ”landmænd” kan anvende systemet. 

                                                 
3
 Bemærkning fra Rasmus Jørgensen: ” Det er vigtigt med en tilgængelig database/bank” 
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Hvad skal der til for at mindske ulemper og forbedre udviklingen på disse om-
råder? (se spørgsmål ovenfor) 
 
Gr  
1 • Teknologien  skal blive billigere.  

• Brugerstyret teknologi og ikke teknologidrevet. 
• Fortsat forskning / modeludvikling der kan dokumentere positive effekter. 

 
2 • Bedre beslutningsstøtte programmer. 

• Input? 
• Samspil mellem software. 
• Dataudveksling (en fordel med få programmer). 

 
3 • Mulighed for rådata adgang? 

• Producentsamarbejde. 
• Producent overblik. 
• Rådgivning. 
• Teknikken skal virke – og der er vi ikke langt nok endnu. 

4 • Mindske interessekonflikter (industri, rådgivning og politik). 
• Behov for uvildigt råd. 
• Mere software udvikling – GIS (der mangler stadig meget på dette område). 

 
5 • Fx oprettelse af data/kort bank på internettet. 

• Data warehouse. 
• Maskiner on-line. 
• Arbejdsrutiner fastlægges (konsulent). 

 

 
 
Generelle kommentarer i plenum efter første gruppemøde: 

Morten Toft indledte med at spørge hvor lang tid deltagerne forventer, at der vil gå 
før de fleste landmænd anvender GPS og præcisionsjordbrugssystemer på deres ma-
skiner. 
 
Svar fra Jørgen Elkjær: ”Den udvikling vil alene ske på landmandens præmisser”.  
 
Andreas Østergård tilføjede, at halvdelen af landmændene formentlig ville benytte sig 
af GPS-teknologi om 25 år. 
 
Kommentar fra Hans Chr. de Neergard: ”Udviklingen vil komme gradvist. Der vil in-
den for få år være en PC-opkobling på mange maskiner. Vi vil se flere og flere ting 
som sker automatisk. 
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Kommentar fra Bo Secher: ”Der skal mere rådgivning til for at teknikken for alvor 
bliver udbredt”. 
 
Mogens Kjeldal: ”Det bliver formentlig maskinstationerne, som i fremtiden kommer 
til at udføre mange af opgaverne. Der er formentlig ingen landmænd med 50 ha, som 
investerer i den nye teknologi. Barrieren ligger hos landmandens rådgivere”. 
 
Rasmus Jørgensen: ”Der er behov for et centralt datawarehouse, hvis informationerne 
skal samles”. 
 
Bo Löfqvist tilføjede, at EU måske vil sætte krav om en eller anden form for doku-
mentation for at man kan få udbetalt støtte. 
 
Jørgen Jacobsen: ”Intet har fået folk til at gå over til GPS pga myndighederne. Syste-
merne skal erstatte arbejdslønnen for at blive interessant – fx er nogle af de nye sy-
stemer til rækkeafgrøder interessante, og de ser ud til at have et stort potentiale”. 
 
Peter Rasmussen tilføjede: ”Der er behov for forsøgsdesign, hvor man samtidig kan 
koble økonomien på”. 
 
Hans Henrik Pedersen: ”Konsulentlønningerne skal også ned for at gøre teknikken 
attraktiv”. 
 
Erik Faurholt: ”Indtil videre skal man gribe fuglen i hånden. Som rådgiver kan jeg fx 
ikke forsvare at lade en landmand bruge GPS gødskning, hvis vi ikke kan dokumente-
re en gevinst i form af højere udbytter. Det skal afprøves først. Men der er en række 
andre gevinster som kan hentes hjem”. 
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2. Gruppemøde: Hvilke muligheder, begrænsninger og betydning har rådgivnin-
gen, detailleddet og forbrugerne i forhold til præcisionsjordbrug? 
 
Rådgivning 
Gr Betydning Muligheder Begrænsninger 
1 • Stor betyd-

ning fordi 
rådgivning 
ses som uvil-
dig.

 

• Kæmpe mulighed for rådgivning 
til at skabe nyt forretningsområ-
de.  (Rådgivningshimmel).

• Løfte rådgivningen til et højere 
niveau. 

• Der skal udarbejdes succeshisto-
rier.  Gennemsnits betragtninger 
duer ikke. 

• Skaber samarbejde mellem alle 
discipliner i rådgivningskæden/ 
forskning.  

• En evolution af vores agronomi-
ske og tekniske kunnen. 

• Positionsbestemt planteavl er in-
tegreret rådgivning. 

• Dokumenteret ”pay-back” 
svært.

• Flere af de vigtigste ar-
gumenter er ”bløde” vær-
dier.   

• Mere pragmatisk frem-
gang er ønskelig. 

• Konventionelle forsøgs-
metoder har ingen virk-
ning.  Ved gennemsnitsbe-
tragtninger udvasker vi 
variationerne. 

 

2 • Stor betyd-
ning.  

 

• Faglig udvikling.  
• Nye forsøgsprincipper. 

• Problem at rådgivningen 
er subjektiv. 

3 • Stor. 
• Formidlings-

leddet. 

• Sparringspartner. 
• Datahåndtering. 
• Uvildig? 

• Prioritering af ressourcer. 
• Holdninger. 
• Lovgivningen. 
• Tid. 
• Konsekvens-sikkerhed. 

4 • Geografisk 
forskel. 

• Sparring. 
• Håndtering 

af data. 

• Promovering. 
• Arbejde. 
• Spændende arbejde. 

• Manglende viden. 
• Andre vigtige indsatsom-

råder. 

5 • Stor og sti-
gende. 

• Indføre nye metoder på flere 
bedrifter 

• Totaløkonomi på bedrift. 
• Holdningsbearbejdning. 
• Fordel med database.  

• Beviser vanskelige. 
• Konsulent skal rådgive 

ikke ”nusse” med papir, 
EDB og jordprøver. 

 
 
Kommentar fra Erik Faurholt: ”Det er ikke rådgiveren, som skal få det til at virke, det 
er driftslederen som har ansvaret”.  
 
Peter Rasmussen: ”De bløde værdier bør også kunne værdisættes”.  
 
Bo Secher: ”Der er brug for pragmatiske løsninger selvom den dokumenterede pay-
back er svær at påvise. På langt sigt er der perspektiver i præcisionsjordbrug”.  
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Jørgen Jacobsen: ”Hvis blot de autonome maskiner ville blive kommercielle – så vil 
der være perspektiver. Jeg er enig i, at man bør vælge de enkle løsninger. Der er ikke 
behov for store modeller”.  
 
Jørgen Elkjær: ”Jeg kan bevise, at gradueret tildeling virker på min ejendom, og at det 
kan gøres enkelt så det virker”. 
 
Kommentar fra Jan Yttesen: ”Jeg mener, at det er forkert at ophøje præcisionsjord-
brug til noget særligt. Det er en almindelig teknologi, som kommer, uanset om man 
ønsker det eller ej”. 
 
Kommentar fra Ole Møller: ”Det skal være landmandens data”.  
 
Jørgen Jacobsen: ”Er det ikke konsulenternes opgave at være revisor på disse ting”. 
 
Hans Henrik Pedersen: ”Man kunne overføre opgaver væk fra rådgivningen”. 
 
 
Detailled 
Gr Betydning Muligheder Begrænsninger 
1 • Mindre ”Product liabi-

lity”.
• Sporbarhed og sikker-

hed. 
 

• Mulighed for kontrol.
• Store muligheder for lokal-

markedsføring. 
• Skabe egne varemærker. 
• Image forbedring. 
 

• Ingen merpris fra for-
bruger.

• Kan anvendes som 
argument i konkur-
rence mod økologi.

 
2 • Ingen/stor. • Hvordan det udnyttes fx del 

af kvalitetsmærkning. 
• Ingen merpris ( tek-

nikken er svær at for-
klare). 

• Løser ikke sporbar-
hed. 

• For teknisk at forstå. 
3 • Forbrugernes krav. 

• Økonomi. 
• Detailleddet skal også tage 

et medansvar. 
• Kvalitetssikkerhed (industri-

en). 
 

• Forbrugerne. 
• Økonomi. 
• Organisationer. 

4 • Fx DLG konceptavl. • Salgsargument. 
• Sporbarhed. 

• Det bliver svært at 
opnå en merpris). 

5 • - • Kvalitet øges. 
• Protein. 
• Kommunikation i lokal pres-

se. 

• Kommercielt drevet. 
• Landmand bindes i 

kontrakter. 
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Kommentar fra Erik Faurholt: ”Jeg mener fx, at man kan lære af de erfaringer som 
man har fra fx Bramstrup med lokal markedsføring af korn”. 
 
Morten Toft: ”Der er ikke noget Bramstrup navn på i dag, men det markedsføres som 
et specialprodukt”. 
 
Kommentar fra Niels Erik Schultz-Petersen: ”Landmanden kan ikke være interesseret 
i at blive bundet op på kontrakter”. 
 
 
Forbrugere 
Gr Betydning Muligheder Begrænsninger 
1 • Bedre miljø.  

• Større sikkerhed.   
 

• Certificering.
• Forøget værdi ved oplevelse 

af produktet. 
 

• Inge bemærkninger. 

2   • Forøget værdi ved en 
oplevelse af produk-
tet. 

3 • Krav om kvalitet. • Dokumentation. 
• Sporbarhed. 

• Viden. 

4 • Ingen. • Tillid. 
• Dokumentation. 

• Forklaring. 

5 • Stor hvis det er et godt 
varemærke. 

• Lobbyisme. • Snævert synet. 

 
 
Kommentar fra Niels Erik Lange: ”Kan industrien håndtere en sådan oplevelse”?  
 
Kommentar fra Jørgen Jacobsen: ”Landbruget har jo mange ting som skal dokumen-
teres rent lovgivningsmæssigt – er det reelt en merpris som erhvervet får for den do-
kumentation”? 
 
Kommentar fra Jan Marx Rasmussen: ”Der vil i fremtiden skulle skaffes mere doku-
mentation – i dag får man jo også merpris for valg af den rigtige sort”. 
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Hvad skal der til for at forbedre udviklingen til gavn for landmænd og forbruge-
re? 
 
Gr  
1 • Infrastruktur forbedring.

• Forbrugerkontrol af proces. 
• Ændrede holdninger / adfærd. 
• Væsentligt med værdiskabelse i forædlingsprocessen. 
• Mere forskning og udvikling for at bekræfte / forklare konceptet. 

 
2 • Ingen bemærkninger. 

 
3 • Ingen bemærkninger. 
4 • Udnyt mulighederne. 

• Fjern begrænsningerne. 
 

5 • Ingen bemærkninger. 
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Opsamling 

• Vi har en teknologi som kommer. 
• Det er vanskeligt at påvise økonomiske gevinster. 
• Forbrugerne vil ikke betale. 

 
Teknologiske muligheder 

• Automatiseret informationsindsamling. 
• Præcisionsjordbrug vil skabe mere information. 
• Gødning og bekæmpelsesmidler vil kunne anvendes mere effektivt. 
• Vi kan ikke finde statistisk sikre merudbytter, som kan betale for omkostnin-

gerne. 
 
Økonomien 

• Omkostningerne er kendte. 
• Indtjening/besparelser er meget usikre (nogle er begejstrede og nogle er min-

dre optimistiske). 
• Hvor meget af landbrugsjorden er relevant til præcisionsjordbrug? 
• Der er en sundere skepsis end der var for 5 år siden.  Dette som følge af et 

større erfaringsgrundlag end tidligere. 
 
Brugervenlighed 

• Kompatibilitet. 
• Både hardware, men måske mere vigtigt data. 
• Tidsrøver (arbejde flyttes fra marken til kontoret). 
• Behov for udvikling af et robust og prisbilligt system. 

 
Rådgivning 

• Uvildig rådgivning. 
• Rådgivning skal profileres (ingen geografiske bindinger). 
• Usikkerhed. 
• Geografiske forskelle. 
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Detailled/grossistled 

• Konceptavl, man laver en given kvalitet. 
• GPS kan være med til at skabe en ensartet kvalitet. 
• Branchen ser en gevinst. 
• GPS er et redskab. 

 
Forbrugeren 

• Betalingsvilligheden er meget lav. 
• Gråzone mellem økologi og konventionel planteavl. 
• Jørgen Elkjærs bemærkning refereret af Morten Gylling: ”Hver gang man 

promoverer noget så fortæller man at resten ikke er godt nok”.  
• Det kan ikke betale sig at markedsføre præcisionsjordbrug. 

 
Generelt 

• Teknologien er der – øvelsen bliver at udnytte teknologien bedst muligt på de 
forskellige ejendomme. 

 
Bemærkninger fra salen 

Svend Elsnab Olesen: ”Vi bør nok tilføje, at præcisionsjordbrug går ud på at udnytte 
variationen og forskellene på marken”. 
 
Erik Faurholdt: ”De bløde parametre ligger lige for, dem bør man samle op”. 
 
Niels Erik Schultz-Petersen: ”Vi bør tilføje, at der er stor sandsynlighed for økono-
misk gevinst ved gradueret tildeling af kalk”. 
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