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Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske 

konsekvenser ved Grøn Vækst. 

 

FOI har den 15. juli modtaget en bestilling fra Fødevareministeriet om foreningen Bæredygtig 

Landbrugs vurdering af omkostningerne ved implementering af aftalen om Grøn Vækst.  

 

Af bestillingen fremgår, at FOI bedes kommentere på Bæredygtig Landbrugs analyse og sammen-

ligne dem med beregningerne fra forarbejdet for Grøn Vækst, samt kommentere eventuelle ændrede 

forudsætninger. Dernæst bedes der opstillet to cases for at belyse de økonomiske konsekvenser for 

en gennemsnitsbedrift og en ren planteavlsbedrift. Endelig skal der reflekteres over hvilke økonomi-

ske konsekvenser initiativer til udmøntning af en yderligere reduktion af 10.000 tons N, vil have. 

 

Som udgangspunkt for analysen tages der primært udgangspunkt i arbejdet i virkemiddeludvalg I og 

II, idet analyser foretaget af ministerierne forud for Grøn Vækst ikke er offentlig tilgængelige. Der 

gives ikke kommentarer omkring indsigelser til bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse og 

plantedække i planperioden 2010/11 fremsat af Foreningen Bæredygtig landbrug. I den analyse, der 

foretages her, er fokus rettet mod tiltag for vandmiljøet (primært N) og ikke de samlede omkostnin-

ger ved alle elementer i Grøn Vækst. Det betyder også, at eventuelle lettelser i jordskatterne ikke er 

indregnet. Der tages udgangspunkt i analyserne i Virkemiddeludvalg 1 og 2, der dog ikke har været 

på bedriftsniveau.  

 

1. Analyse af de fremsendte cases  

I gennemgangen drøftes først de enkelte virkemidler, hvorefter resultaterne fra de fremsendte case 

ejendomme kommenteres.    

 

Teknisk omlægning af normsystem  

I analysen fra Bæredygtig landbrug antages det, at den tekniske justering af normsystemet vil koste 

4 kg N pr. ha. (se også Knudsen, 2009).  Det afgørende her er udgangspunktet, idet det i foranaly-

serne til Vandmiljøplan III blev antaget at udtagning af jord til boliger og veje ville betyde, at der 
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skulle bruges mindre kvælstof (Jacobsen et al., 2004). Imidlertid blev det ved udmøntningen af lo-

ven ændret, så den mængde, der tidligere blev tildelt udtagne arealer, nu kunne bruges på andre 

landbrugsarealer og der skete dermed ikke en reduktion i N-udvaskningen fra rodzonen. Det anta-

ges, at den mængde, der nu ikke længere kan omfordels i et år udgør ca. 140 kg N pr. ha på ca. 

10.000 ha svarende til ca. 1,4 mio. kg N (0,6 kg N/ha). I beregningerne fra Landscenteret er det vur-

deret, at tabet i 2015 er 3-4 kg N/ha svarende til 30-50 kr. pr. ha (Knudsen, 2009). Marginalværdien 

pr. kg N er således omkring 10 kr., hvilket vurderes at være for højt. Det er usikkert om øget køb af 

N er modregnet i dette beløb. 

 

Tiltaget har ikke indgået i forarbejdet, men er kommet ind i forlængelsen af VMPIII evalueringen. I 

Grøn Vækst aftalen er det angivet, at dette er uden omkostninger, måske fordi man mener, at fejlen 

er sket i udmøntningen af VMPIII aftalen. Om der er en omkostning ved dette tiltag beror på hvilke 

udgangspunkt man tager. Der tages dog normalt udgangspunkt i den gennemførte lovgivning og 

dens implementering, hvorfor denne ændring må siges at være tabsgivende for landbruget. 

  

Indkomsttab fra udtagning af landbrugsarealer  

Indkomsttab på landbrugsarealer er i forarbejdet opgjort som tab af dækningsbidrag II dvs. tab i ind-

tjening efter aflønning af kapital og arbejdskraft. Når der drives et mindre areal, kan der på kort sigt 

være behov for at forrente noget ekstra kapital, der ikke udnyttes fuldt ud, ligesom også arbejdstiden 

skal aflønnes. En sådan tilgang vil betyde, at den indtjening der falder bort på kort sigt er dæknings-

bidrag 1 (indtægter minus variable omkostninger). Dækningsbidrag 1 er typisk noget højere end 

dækningsbidrag II, hvorfor der ved anvendelse af dækningsbidrag 1 opnås et større tab. Det er dæk-

ningsbidrag I minus halvdelen af maskinomkostningerne, der er udgangspunktet i det bagvedliggen-

de notat Knudsen (2009). De manglede kapacitetsomkostninger udgør ca. 1.500 – 2.000 kr. pr. ha. 

Det svarer cirka til halvdelen af maskinomkostningerne, der i budgetkalkulerne ligger på mellem 3-

4.000 kr. pr. ha., men her er der også stor variation mellem bedrifterne. På sigt vil maskinparken og 

arbejdsforbruget blive tilpasset markstørrelsen, hvorfor tabet ved udtagning vil være dækningsbi-

drag II.  

 

Tabet ved randzoner er i Knudsen (2009) beregnet til 3-5.000 kr. pr. ha på lerjord og 1.500 – 2.000 

kr. pr. ha på sandjord med udgangspunkt i DB1½. Fratrækkes den sidste halvdel af kapacitetsom-

kostningerne bliver tabet 1.000 – 2.500 kr. pr. ha på lerjord og 0 – 500 kr. pr. ha på sandjord før 

harmoni.  

 

I budgetkalkulerne er DBII for 2007-2009 ca. 600-900 kr. pr. ha på sandjord og 2.000 – 3.000 kr. pr. 

ha på lerjord.  

 

Til sammenligning kan det nævnes, at dækningsbidrag II i 2008 regnskabet for kornarealer er op-

gjort til 83 kr. pr. ha og dette er før omkostninger til bygninger knyttet til markdriften. Jordrenten er 

opgjort til -1.000 kr. pr. ha. Heltidsbedrifterne er således som gennemsnit ikke tæt på en indtjening 

på 4.500 kr. pr. ha. Samtidig har fx svineproduktionen svært ved at betale fx 1.500 kr. pr. ha for 

harmoniareal, når nettooverskuddet i svineproduktionen er negativt. (DS, 2010).  
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Det antages i dette papir, at der etableres en MVJ-ordning hvor alle får 2.600 kr. pr. ha randzone der 

udtages. Dette beløb dækker tab af indtjening og tab af harmoniareal. Denne kompensation kan væ-

re for lav på lerjordsbedrifter med harmoniproblemer og for høj for bedrifter på sandjord uden har-

moniproblemer.  

 

Efterafgrøder  

Hvad angår efterafgrøder vurderer landbruget, at når efterafgrøder skal erstatte grønne marker, bety-

der det for disse arealer, at der sker et skift fra vinter til vårafgrøder. Det vil ofte være tilfældet, men 

i nogle tilfælde har man måske netop øget andel af vinterafgrøder for at undgå efterafgrøder. I forar-

bejdet blev det antaget, at et øget efterafgrøde areal kun ville påvirke det areal, hvor der yderligere 

er efterafgrøder og i et vist omfang ændre sædskiftet mod yderligere vårafgrøder, der kan betyde en 

noget lavere indtjening.  

 

Skift fra vinter til vårafgrøder er behandlet i Knudsen (2009). Når tabene generelt er så store i be-

regningerne, er det fordi der indgår 2% randzoner uden kompensation og fordi der tabes 2.000 kr. 

pr. ha grundet tab af harmoniareal. I beregningerne er det antaget, at prisen på foderbyg og foder-

hvede er den samme. Imidlertid vil de fleste planteavlere søge at sælge deres byg som maltbyg, 

hvorfor der kun vil være et meget begrænset tab i at skifte fra vinter- til vårafgrøder, som diskuteret 

i Knudsen (2009). Det samlede tab pr. ha efterafgrøde, der etableres i Knudsen (2009) bliver derfor 

relativt højt. Det kan nævnes, at udgangspunktet i tabel 1 i Knudsen (2009) er 0% efterafgrøder. Til 

eksempel er tabet for en plantebedrift på JB6 31.400 kr. (fra 14 til 37%) ved yderligere 23 ha efte-

rafgrøder. Tabet er altså opgjort til 1.367 kr. pr. ha efterafgrøder. For svinebedriften er tabet 2.368 

kr. pr. ha efterafgrøder. Det vurderes, at sædskifteeffekten i Knudsen (2009) generelt overvurderer 

tabet, da en del vil kunne afsættes som maltbyg til højere pris end foderbyg. Omvendt viser det og-

så, at specielt svinebedrifter kan lide et større tab end angivet i Virkemiddelrapporten, idet skiftet fra 

vinter til vårafgrøder betyder tab af foderenheder til opfodring. Det kan nævnes, at en del bedrifter 

på Sjælland i dag har skiftet til 0% efterafgrøder, idet de har vinterafgrøder på hele arealet. For dem 

bliver der et tab, hvis alternativet bliver foderbyg, men kun i mindre grad hvis de kan sælge malt-

byg.   

 

De direkte omkostninger ved efterafgrøder i Knudsen (2009) er beregnet til 355 kr. pr. ha på plante- 

og svinebedrifter og 299 kr. pr. ha på kvægbedrifter. På sandjord er der indregnet et merudbytte på 

2,0 hkg pr. ha. De direkte omkostninger ved efterafgrøder er således mindre i Knudsen (2009) end i 

virkemiddelrapporterne. 

 

Reduktion i N-tildeling  

Udover reduktionen på 9.000 tons N, som der foreligger virkemidler for i vandplanerne og som har 

været i forhøring, så skal der ske en yderligere reduktion på 10.000 tons N. Dette forhold diskuteres 

i et efterfølgende afsnit.  I beskrivelser fra Bæredygtig landbrug antages det i case 1, at der skal ske 

en yderligere reduktion i N-tildelingen på 21,6 kg N pr. ha for at reducere tabet til vandmiljøet med 

2,4 kg N pr. ha. I case III er reduktionen beregnet til 50 kg N/ha for at reducere tabet til vandmiljøet 
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med 7 kg N/ha. Der er her ikke foretaget en nærmere analyser om reduktion i tildelingen svarer til 

kravene i vandplanerne. 

 

Hvor meget N-reduktionen, der vil være i vandplanerne for at nå målene på 19.000 tons N, er meget 

usikkert, men det kan være en normreduktion på ca. 30%. Dette kompliceres dog af, at reduk-

tionsmålet på yderligere 10.000 tons N ikke er for hele landet, men kun V1 og V2 områder svarende 

til ca. 2/3 af landet. Opdeling af arealerne i V1, V2 og V3 er foretaget, efter virkemiddeludvalgets 

arbejde var færdigt og FOI har ikke regnet på de økonomiske konsekvenser af dette. Det betyder 

dog, at tabet i V3 områderne i første planperiode må forventes at blive mindre end i V1 og V2.  

 

1.1. Case 1: Jens Jensen  

Der er fremsendt tre cases som i det følgende kommenteres. Den første er Jens Jensens ejendom 

med 228 ha ved Lille Karleby på Sjælland. Ingen husdyr.  

 

For efterafgrøder indgår 335 kr. pr. ha (se tabel 1) og det må antages, at bedriften går fra 0% til 30% 

efterafgrøder grundet omlægning af systemet, kan reglen om 100% grønne marker ikke længere 

anvendes i relation til efterafgrøder. Dertil kommer tab ved skift fra vinter til vårafgrøder. Tabet er 

opgjort til 1.500 kr. pr. ha, men såfremt der skiftes til maltbyg og der opnås en merpris på 20 kr. vil 

tabet som Knudsen (2009) angiver, blive meget begrænset.   

 

Udtagning af arealer til randzoner, samt yderligere grøfter og arealer, der oversvømmes grundet re-

duceret vandløbsvedligeholdelse udgør 6.000 kr. pr. ha.  Til sammenligning havde heltids plantebe-

drifter i 2008 en negativ driftsresultat før aflønning af egen arbejdskraft. Som angivet skyldes det 

høje niveau, at der ikke anvendes DB II indtjening. Krav til opgravning indgår ikke, men kan blive 

et senere krav. Kompensationen må forventes at dække også dette areal.   

 

I denne analyse indgår derudover en lang række skønnede omkostninger relateret til sædskifte, pro-

teinprocent m.m., som er meget usikre.   

 

Tabet grundet lavere N-tildeling omfatter dels 4 kg N/ha fra normjusteringen, og tabet er opgjort til 

200 kr. pr. ha, men det af FOI er opgjort til 32 kr. pr. ha.  

 

Den samlede effekt på vandområdet er opgjort til ca. 1.600 kr. pr. ha uden kompensation, hvor 

FOI’s analyse angiver en omkostning på 100 – 500 kr. pr. ha med kompensation. Hvis korn kan 

afsættes som maltbyg, bliver tabet kun 100 – 200 kr. pr. ha.  

 

Dertil kommer ændret pesticidregulering på 264 kr. pr. ha, som ikke indgår i de andre cases.  Denne 

vurdering synes at være usikker, men er relevant for at få det fulde billede af effekten af Grøn Vækst 

på den enkelte bedrift. Dette gælder også eventuelle omkostninger relateret til reduktion af ammoni-

ak og drivhusgasser, men de indgår ikke i analyserne i forhold til vandmiljøet, men derimod i andre 

analyser af omkostningerne ved ændret pesticidregulering som FOI også har været involveret i. Da 

den nye pestcidregulering ikke er på plads, kan omkostningerne ikke evalueres.     
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Tabel 1. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case 1 (228 ha) 

 Bæredygtig 

Landbrug 

Bæredygtig 

Landbrug 

FOI FOI 

 Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt 

Yderligere efterafgrøder (68 ha)  335 22.613 330 22.275 

Tab af vinterafgrøde  1.500 101.250 0 – 1.000 0 – 67.500 

Randzoner (0,7 ha) 6.000 4.310 2.000  1.400 

Randzonekomp.(0,7 ha)   2.600 -1.820 

Opgravning (2,6 ha) 6.000 15.787 ---- 0 

Ingen jordbearbejdning (20 ha)  300 6.000 100 2.000 

Sædskiftebetinget, ukrudt m.m. 

(225 ha) 

500 112.500 0-100 0-22.500 

Reduceret vedligehold (10 ha) 6.000 60.000 1.500 - 2.000 15-20.000 

Kompensation vandløb (10 ha)   2.600 -26.000 

Nedsat N-kvote (225ha) 200 45.060 32 7.200 

I alt excl. pest og N-reg.  1.611 367.520 90 – 504 20.055 -

115.055 

N-reduktion  600 135.000   

Lavere priser  600 90.571   

Mindre N 600 35.100   

I alt excl. pesticidregulering   2.447 557.991   

     

Bem: I FOI analyse graves dræn ikke op, men det skal undersøges ved kommunes handleplaner. 

Yderligere N-reduktion indgår heller ikke, da tiltaget ikke er vedtaget endeligt. Det antages, at der 

ydes kompensation til randzoner og oversvømmelse grundet manglende grødeskæring.  

 

Det samlede tab er opgjort til 2.711 kr. pr. ha for alle tiltag og ca. 2.450 kr. pr. ha for de virkemidler, 

der er direkte til vandmiljøet uden kompensation. Det samlede tab er således over 550.000 kr. årligt. 

For en række poster vurderes det, at tabet pr. ha er sat for højt, hvorfor der sker en overvurdering af 

tabet på den angivne bedrift. Dertil kommer at forventet kompensation ikke er indregnet i eksem-

plet.   

        

1.2. Case II: Niels Erik Olesen  

Bedriften har 307 ha primært jordtype 2-4 (sand) placeret i oplandet til Kattegat. Bedriften har 330 

årssøer og opfeder 1.500 slagtesvin, samt har mink. Der er i alt 362 DE eller 1,2 DE/ha. De yderli-

gere efterafgrøder koster ca. 451 kr. pr. ha omfattende yderligere 15 ha efterafgrøder. Der er her ikke 

angivet noget tab for skift fra vinter til vårafgrøde, da bedriften antages at have mulighed for at få 

maltbygkontrakt. 

 

Randzonerne udgør 2 ha, hvor det direkte tab i DB er 4.500 kr. pr. ha og dertil kommer tab af har-

moniareal, som er sat til 1.500 kr. pr. ha. Tab af dækningsbidrag vurderes at være højt sat og ligeså 
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er tabet som følge af harmoniareal i den høje ende. Kompensation er indregnet med 2.500 kr. pr. ha. 

Den tekniske norm justering indgår også her med 4 kg N pr. ha, men for FOI analysen er det hele 

arealet. Dette vurderes også til at være lidt i den høje ende. Tabet før ekstra N-norm reduktion og 

stop for grødskæring udgør 32.548 kr. eller 106 kr. pr. ha.  

 

I denne gennemførte analyse er det samlede tab mindre, bl.a. fordi tabet ved lavere N-norm er lave-

re. Det samlede tab i det indsendte materiale vurderes at være lidt højt. 

 

Tabel 2. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case II (307 ha) 

 Bæredygtig 

Landbrug 

Bæredygtig 

Landbrug 

FOI FOI 

 Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt 

Yderligere efterafgrøder (15 

ha) 

451 6.738 420 6.300 

Randzoner (2,0 ha) 4.500 9.000 2.000 4.000 

Tab af harmoniareal  1.500 3.000 1.000 2.000 

Kompensation (2,0 ha)  -5.000 - 2.600 - 5.200 

Nedsat N-kvote (198 / 307 ha) 95 18.810 32 9.824 

I alt excl. pest og N-reg.  106 32.548 50 - 55  16.924 

 

 

1.3  Case III: MB landbrug I/S 

Bedriften har 338 ha og forpagter 58 ha således at der drives 396 ha med jordtype 2-6. Der er 400 

årssøer med opfedning af slagtesvin. Bedriften har ca. 400 DE og ligger i oplandet til Limfjorden.  

 

Tab ved efterafgrøder er beregnet så det omfatter hele arealet, hvilket ikke synes at være korrekt. 

Såfremt kun de påvirkede areal indgik, ville omkostningen være ca. 160.000 kr. lavere. Tabet på 

451 kr. pr. ha ligger lidt i den høje ende. Når tabet i casen er så stort i Knudsen (2009), så skyldes 

det sandsynligvis, at det økonomiske tab ved skrift fra vinter til vårafgrøder indregnes. Det vurderes 

omvendt, at tabet i forarbejdet for disse bedrifter kan være undervurderet, hvorfor tabet her er sat til 

1.000 kr. pr. ha. (inkl. Skift fra vinter til vårsæd).  

 

Som følge af vandplanerne indgår yderligere efterafgrøder fra 21 til 37%. Tabet er angivet til 545 kr. 

pr. ha og igen for hele arealet (jf. Knudsen, 2009). Omkostningen på 545 kr. pr. ha er på niveau med 

forarbejdet, men igen bør det ikke være hele arealet der indregnes. Såfremt der kun indregnes 16% 

af arealet med yderligere efterafgrøder svarende til en vækst i efterafgrøder på 63 ha bliver omkost-

ningen 34.500 kr. og ikke 215.820 kr.  

 

Som ovenfor indgår en reduktion på 4 kg N/ha som følge af den tekniske norm justering. Tabet på 

50 kr. pr. ha synes lidt i den høje ende (12 kr. pr. kg N mistet).  Som ovenfor er tabet 4.500 kr. pr. 

ha ved randzoner og 1.500 kr. pr. ha som følge af tabt harmoniareal. Som før er tabet for begge i den 

høje ende. Kompensation for randzoner er indregnet.  
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Samlet bliver tabet i den oprindelige udregning på ca. 204.000 kr. eller 516 kr. pr. ha, når kun de 

allerede fremsatte planer indgår (excl. vandplaner). Til sammenligning vurderer FOI omkostningen 

til ca. 125-135 kr. pr. ha.   

 

Udover dette indgår en beregnet kvælstofreduktion på tilførsel på 50 kg N/ha, hvilket er omregnet 

til et udbyttetab på 8 hkg/ha. Dette svarer til en marginal værdi på 15 kr. pr. kg N. Dette tab vurde-

res som højt, men så store reduktioner er ikke nærmere analyseret i virkemiddeludvalget, hvorfor 

der ikke i den sammenhæng foreligger estimater for dette tab. Den store reduktion tager udgangs-

punkt i en reduktion i tabet til vandmiljøet i vandplanerne på ca. 7 kg N pr. ha for oplandet til Lim-

fjorden. Retention er ca. 50-60% .   

 

Tabel 3. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case III (396 ha) 

 Bæredygtig 

Landbrug 

Bæredygtig 

Landbrug 

FOI FOI 

 Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt 

Yderligere efterafgrøder 

(396/40ha) 

451 178.596 1.000 40.000 

Randzoner (2,0 ha) 4.500 9.000 0 - 2.000 0-4.000 

Tab af harmoniareal  1.500 3.000 1.000 2.000 

Kompensation (2,0 ha)  -5.000 - 2.600 - 5.200 

Nedsat N-kvote (198 / 396 ha) 95 18.810 32 12.672 

I alt excl. pest og N-reg.  516 204.406 125-135 49- 53.472 

Efterafgrøder (396/63) 545 215.820 1.000 63.000 

Yderligere N-reduktion 760 300.960 -- -- 

I alt 1.820 721.186 -- -- 

Bem:  

 

Det samlede tab for bedriften udgør 721.186 kr. svarende til 1.820 kr. pr. ha der drives. Som nævnt 

betyder indregning af det fulde areal, at omkostningerne ved efterafgrøder bliver meget høje. Så-

fremt kun det yderligere efterafgrødeareal indregnes, bliver tabet reduceret med 340.000 kr. Det 

vurderes, at der er behov for en nærmere analyse af forudsætningerne for, at vurdere tabet ved 

vandplanerne i dette opland, hvor andelen af efterafgrøder bliver høj, samtidig med at der er angivet 

store yderligere N-reduktioner. 

 

3. Sammenligning med beregning i Virkemiddeludvalg  

Der er i tabel 1 foretaget en sammenligning af omkostningerne, som de er gengivet i virkemiddel-

udvalg 1, 2, samt grøn Vækst samt Vandplaner. Dette er sammenholdt med omkostningerne i ek-

sempler fra Bæredygtig Landbrug.  
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Udtagning af jord  

Tab ved udtagning er i virkemiddel 1 rapport angivet til 1.900 – 2.600 kr. pr. ha mens den højere 

kornpris og det lidt ændret beregningsprincip, gjorde tabet større i virkemiddeludvalg II (4.100 kr. 

pr. ha). Baseret på budgetkalkuler 2007-2009 er indkomsttabet (DBII) ved udtagning 700 – 2.600 

kr. pr. ha. Det vurderes derfor, at tabet ved udtagning i dag er lavere end angivet i virkemiddelrap-

port II. Når Bæredygtigt landbrug anvender højere dækningsbidrag skyldes det, at de ikke tager ud-

gangspunkt i DBII. I forhold til udtagning af lavbundsarealer er der i virkemiddeludvalg 1 analysen 

antaget, at jorden vil udgå af produktion alligevel, hvorfor tabet kun omfatter 10 år (Se Schou et al., 

2007).  

 

Tabel 4. Omkostninger ved udvalgte virkemidler (kr./ha) 

Virkemiddel VMU I 

(2007) 

VMUII 

(2008-09) 

Grøn 

Vækst 8) 

Vandplaner 
9) 

Bæredygtig 

Landbrug10) 

Udtagning af jord  

(uden husdyr) 

1.900 – 

2.600   

4.100 --- --- 

 

 4.500  

Udtagning af jord  

(med husdyr) 

---- 4.500 --- 

500 – 1000  

--- 6.000  

Udtagning lavbund  500 – 1.100 ---- --- ---- ---- 

Randzoner  

(kompensation incl. husdyr) 

1.200 – 

2.600   

---- 2.100 

(2.600) 

---- 6.000 

Efterafgrøder incl. tab ved  

skift til vårafgrøde  

Tab for alle arealer  

Tab grundet skift til vårafgrøde  

330-660 330-520 
2) 

 

420 421 

 

335 

 

450 – 545  

1.500 

Mindre N (10% red.) 

N-kvota ordning  

120
1)

  240
1)

  

163  
5)

 

----
4) 

  

600 – 760 

Teknisk omlægning af N-

normer (0 / 4 kg N) 

---- ---- 0 (12) 50 – 200 

 

Ingen jordbearbejdning om 

efteråret  (uændret sædskifte) 

---- ---- Ca. 10 (170) 0-300 

Vådområder  

- tab (justeret) 

- tab incl. husdyr (ikke justeret) 

- Omkostninger i alt  

- P-ådale  

 

1.830 

 

1.830 

2.900 – 

4.770 

 

 

 

 

16.200
3)

 

 

 

 

16.200
3) 

5.000 

 

1)
 VMU 1 byggede på lav kornpris (80 kr. pr. hkg), mens VMU II byggede på en kornpris på 160 kr.  

2)
 Tabet ved skift fra vinter til vårafgrøder udgør 100, 1.700 og 1.900 kr. i de 3 områder og det er indregnet med 10%. 

3)
 Omkostningerne er fordelt på 6 år og er således ikke løbende omkostninger pr. år i projektets levetid.  

4)
 Der er i vandplanerne ikke angivet omkostninger ved lavere N-tildeling (kvotesystem).  

5)
 Det er i tilknytning til GV antaget at N-kvote systemet vil koste 36 kr. pr. kg N eller 360 mio. kr. årligt.  

6)
 I VMU 1 var det antaget at lavbundsjorde efter 10 år alligevel ville gå ud af produktion, hvorfor tabet blev reduceret 

med 44%. I VMU II blev tab både med og uden justering angivet.   

7) Ingen jordbearbejdning er analyseret i forhold til P-risiko området og kravet var således at etablering af afgrøder først 

skete i foråret. I grøn vækst er kravet alene knyttet til arealer hvor der efterfølgende sås forårsafgrøder.  

8) Der foreligger ikke offentligt materiale hvor indtjeningstab pr. ha i aftalen fremgår tydeligt.  

9) I vandplaner anvendes der for en række virkemidler en pris på 25,6 kr. pr. kg N. Hvordan den er beregnet er uklart.  

10) I case fra Sjælland indgår en række tabsposter på næsten 1.000 kr. pr. ha som ikke indgår.  

Kilde: Schou et al., 2007, Jensen et al., 2009 og Karstensen, 2009  
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Et andet element er, at der på arealer nær vandløb ikke må anvende de samme pesticider som på 

omdriftsarealer, hvorfor udbyttet og tabet typisk vil være lidt lavere (fx 10% lavere). Endelig vil 

udtagning af lavbundsjord betyde et lavere indkomsttab, da der i udgangssituationen er et lavere 

udbytte eller mere vedvarende græs. I eksempler fra Bæredygtig Landbrug indgår vedvarende græs 

ikke, og det anføres, at netop arealer langs vandløb kan være højt ydende.   

 

Udover dette indtjeningstab indregnes der et tab for tab af harmoniareal, som i VMU og Grøn 

Vækst er sat til ca. 500 – 1.000 kr. pr. ha. Det seneste fald i antallet af dyreenheder synes at betyde, 

at presset på harmoniarealer er lavere i dag end i 2008, da det er blevet sværere at få tilladelser til 

ændre/udvide husdyrproduktionen. Dette sættes i beregninger af bæredygtig landbrug til 1.500 kr. 

pr. ha.    

 

Efterafgrøder  

Det vurderes som tidligere angivet, at omkostningerne pr. ha for efterafgrøder er på niveau med det 

angivne. Dog beregnes tabet i nogle tilfælde for hele arealet og ikke kun for det areal med efteraf-

grøder, der etableres idet der tages udgangspunkt i notat fra Landscenteret (Knudsen, 2009). I denne 

beregning kan tab som følge af randzoner dog godt være indregnet, ligesom skift i afgrøder fra vin-

ter til vårafgrøder indgår. I virkemiddelrapporten indregnes et mindre tab til sædskifteændringer end 

i vurdering fra Bæredygtig Landbrug. Det vurderes, at omkostningerne ved at skifte fra vinter- til 

vårafgrøder for svinebedrifter på lerjord vil være højere end angivet i virkemiddelrapporten, mens 

det på sandjord er uændret.  

 

Ingen jordbearbejdning 

I analysen forud for Grøn vækst indgik virkemidlet ingen jordbearbejdning ikke i den nuværende 

udformning, da det dengang alene var tænkt som et virkemiddel, der skulle gælde på arealer med 

høj risiko for fosfortab.. Omkostningerne ved den nuværende ordning er begrænsede, men der er 

øgede omkostninger for udvalgte driftsgrene så som producenter af frøgræs og kartofler. I denne 

sammenhæng indgår en omkostning på 0-100 kr. pr. ha for de analyserede casebedrifter.   

 

Lavere kvælstof tildeling  

Der er ikke kendskab til konsekvenserne og omkostningerne ved yderligere reduktion af N-tabet på 

10.000 tons N. Da dette indgår i forening Bæredygtig Landbrugs beregninger, men ikke i vandpla-

ner og kun delvist i Grøn Vækst, vil det give en forskel i resultatet. Vurderingen må afvente analyse 

af, hvordan den endelig model skal se ud (se næste afsnit).  

 

For vådområder skal det pointeres, at de anførte beløb i vandplanerne er anført som den samlede 

sum fordelt på 6 år, hvorfor omkostningerne ikke er de gennemsnitlige omkostninger pr. år i pro-

jektperioden som de andre omkostninger i vandplanerne. Omkostninger pr. ha er således markant 

højere i vandplanerne end i forarbejdet. Generelt er omkostningerne i virkemiddeludvalg som for-

ventet i dag. Det er dog blevet mere tydeligt, hvilke omfang af efterafgrøder der bliver tale om. Ud-

sving i kornprisen har betydet en del, men typisk ligger det angivne indkomsttab højt i de beregnin-

ger foretaget i Bæredygtig landbrug. For efterafgrøder kan den høje andel i fx Limfjorden betyde, at 
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tabet kommer i den høje ende af det angivne interval, og mere detaljerede analyser kan derfor være 

påkrævet for at vurdere den samlede effekt af alle Grøn Vækst tiltagene.  

 

4. Hvad er tabet for udvalgte case bedrifter  

Den første FOI case bedrift ligger på Sjælland og den er på 200 ha. Der dyrkes et sædskifte med 

hvede, hvede, vårbyg og vinterraps. Efter Grøn Vækst dyrkes der kun 197 ha, idet der er udlagt 3 ha 

bræmmer langs vandløb og søer. Der opnås en MVJ støtte på 2.600 kr. pr. ha. Det antages, at der 

udlægges yderligere ca. 10% efterafgrøder på bedriften i 2012. Noget af hveden skiftes i eksemplet 

ud med maltbyg. Marginal værdien af N er sat til 8 kr. pr. kg N. Skift afgrøde er baseret på tabet ved 

skift fra vinterhvede til vårbyg.  

 

Tabel 5. Økonomisk tab for FOI case bedrift 1 (Sjælland) (200 ha) 

 Areal Kr. pr. ha  Kr. i alt  

Flere efterafgrøder  20 330 6.600 

Skift fra vintersæd til vårsæd  20 0 - 1.000   0 – 20.000  

Udtaget areal (randzone) 3 2.000 - 2.600 6.000 - 7.800 

MVJ-støtte (randzone) 3 -2.600 -7.800 

Ændret N-regulering (5 år) 

(4 kg N/ha)  

197  32  6.304 

Ingen jordbearbejdning i efterår 

før vårafgrøder   

50 0-100 0 – 5.000 

Samlet tab før N-kvote model  60 -190 11.704 - 37.904 

 

Den anden case bedrift er beliggende i Jylland, det er en svinebedrift med 200 DE.  Der dyrkes 

Hvede, Hvede, Vårbyg og Vinterraps i sædskifte. 

 

Tabel 6. Økonomisk tab for FOI case bedrift 2 (Jylland, Limfjorden) (200 ha og 200 DE) 

 Areal Kr. pr. ha  Kr. i alt  

Flere efterafgrøder  30 330 9.900 

Skift fra vinter til vårafgrøde 

(foder)  

30 500 - 1.000 15 - 30.000 

Udtaget areal (randzone) (blan-

det ler og sand)  

6  1.600 9.600 

Tab af harmoniareal  6 500 - 1.000 3.000 - 6.000 

MVJ-støtte (randzone) 6 -2.600 -15.600 

Ændret N-regulering 

(4 kg N/ha)  

194 32 6.210 

Ingen jordbearbejdning i efterår 

før vårafgrøder   

20 0 – 100 0 – 2.000 

Samlet tab før N-kvote model  140 - 232 28.110 - 46.560 

Bem: Vandløbsvedligeholdelse og yderligere N-reduktion er holdt ude af denne analyse 
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Vurderingen af tabet for de 2 FOI case bedrifter er, at tabet bliver mellem 70 – 230 kr. pr. ha. det 

vurderes, at der vil være bedrifter hvor tabet er større, men der vil også være bedrifter hvor tabet vil 

være mindre, fordi indtjeningstabet ved etablering af randzoner er mindre. Som nævnt indgår tab 

som følge af ændret afgrødeskæring yderligere N-reduktion og andre elementer af Grøn Vækst ikke.  

 

Der kan være yderligere tab på nogle bedrifter, så som lavere udbyttekvalitet, ændret arbejdstidsor-

ganisering, samt mere pres på maskinparken på udvalgte tidspunkter, men dette vil variere meget. 

 

5. Hvad er konsekvensen ved yderligere reduktioner på 10.000 tons N? 

En yderligere reduktion af N tabet til vandmiljøet på yderligere 10.000 tons N vil være dyrere, end 

de virkemidler der er implementeret. Der kan måske findes enkelte nye og billigere virkemidler, så 

som minivådområder, men generelt må det antages, at det vil blive dyrere målt på omkostning pr. kg 

N end de virkemidler, der allerede er implementeret.  

 

En effektiv regulering vil prøve at sikre, at de billigste virkemidler implementeres først og det er 

tanken, at kvote systemet skal sikre, at virkemidlerne implementeres hvor det er billigst. Omvendt 

kræver vandrammedirektivet, at målene skal nås i alle vandområder, hvorfor der er grænser for om-

sætteligheden. Skatteministeriet har vurderet omkostningen til ca. 36 kr. pr. kg N (reduceret tab til 

vandmiljø), men det er uklart, hvordan dette tal er fremkommet, dog skulle det være baseret på den 

pantmodel, der blev analyseret i forbindelse med forarbejdet til vandmiljøplan III. Til sammenlig-

ning har Landbrug og Fødevare vurderet tabet til minimum 150 kr. pr. kg N eller ca. 1,5 mia. kr.  

 

Ved en marginal gevinst af N i marken på mellem 3-7 kr. pr. kg N, en reduktion af udvaskningen fra 

rodzonen på 25% og en N-retention på 66% så giver det et tab på 36 - 84 kr. pr. kg N i det angivne 

interval. Det betyder, at der for hver 12 kg N der tilføres mindre kun sker en reduktion i tabet til 

vandmiljøet på ca. 1 kg N pr. ha. Ved en reduktion på 10.000 tons giver det en omkostning på 0,4 – 

0,8 mia. kr. men det er et meget usikkert estimat, hvor kvalitetstab ikke indgår.  

 

Generelt kan det anføres, at omfanget af fx efterafgrøder er ved at nå en grænse hvor det i høj grad 

påvirker sædskiftet på den enkelte bedrift, hvorfor det typisk vil betyde sædskifteændringer, hvor 

vinterafgrøder erstattes af vårafgrøder. Yderligere krav kunne betyde, at bedrifterne i højere grad 

dyrkes som økologiske bedrifter eller anvender udtagning som et virkemiddel. 
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