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Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske 

konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases 

 

FOI har udarbejdet et notat af 10. september, der diskuterer de fremlagte analyser (Jacobsen, 2010). 

Som opfølgning på dette notat har der været afholdt et møde på FOI med Bæredygtig Landbrug den 

4. oktober, hvor detaljeret materiale fra 3 udvalgte case ejendomme blev fremlangt. Efterfølgende 

har dette notat været fremsendt til mødedeltagerne og de modtagne kommentarer er søgt indarbej-

det.  

 

På den baggrund diskuteres de analyser der blev præsenteret af Bæredygtig Landbrug og tilknyttede 

konsulenter. Fokus i analysen er reduktionen af tabet med 9.000 tons N og omfatter således ikke 

pesticider eller andre elementer i Grøn Vækst. 

 

1. Introduktion  

Ved en analyse af omkostningerne for erhvervet ved implementeringen af virkemidler for at opfylde 

Grøn Vækst har fokus været det gennemsnitlige tab for de udvalgte bedriftstyper i 3 regioner. Dette 

betyder, at der vil være bedrifter der har et højere tab, samt nogle der vil have et lavere tab. På mø-

det den 4. oktober var der enighed om at lave en mere detaljeret analyse for ejendomme der bliver 

hårdt ramt. Inden da drøftes først nogle grundlæggende forhold om udvalgte virkemidler. 

 

Efterafgrøder  

Forskellen på yderligere efterafgrøder svinger på oplandsniveau fra 4 til 12%, idet V1 områder ikke 

inddrages. Variationen på deloplandniveau vil være større (se bilag 2). Analyser i forarbejde til 

vandplaner indikerer som det fremgår at en deloplande nær Limfjorden når en grænsen på 34% efte-

rafgrøder (14% eksisterende ved mere end 0,8 DE/ha  + 20% nye efterafgrøder). Omvendt er der 

også en del arealer, der i dag har 10% efterafgrøder og som i de nye vandplaner skal have under 5% 

nye efterafgrøder, således at det samlede krav fremover bliver under 15%.  
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Det bemærkes, at påvirkningen er størst for de bedrifter der i dag har 100% vinterafgrøder, idet de 

skal ændre sædskiftet betydeligt eller anvende mellemafgrøder. Det har ikke været muligt at frem-

skaffe en mere præcis angivelse hvor der i 2009 er dyrket 100% vinterafgrøder, men det vurderes, at 

hovedparten forefindes i primært lerjord i Østjylland, nær Limfjorden og på Sjælland, men omfan-

get på sandjord er meget begrænset.  

 

Der er i gødningsplanen for 2010/11 er indlagt en række mulige alternativer til efterafgrøder på egen 

bedrift. Det er udover mellemafgrøder også en reduktion i N-tildelingen. Reduktionen udgør 56/85 

kg N pr. ha efterafgrøde for henholdsvis under og over 0,8 DE/ha. Ved en merværdi af N på ca. 8-

10 kr. pr. kg N giver dette et tab på 600-900 kr. pr. ha efterafgrøde der ikke længere skal etableres.  

 

En anden mulighed er etablering af efterafgrøder på en anden bedrift eller ved etablering af flerårige 

energiafgrøder svarende til 0,9 ha energiafgrøde pr. ha efterafgrødekrav. Endelig kan afbrænding af 

fiberfraktionen fra 25 DE også erstatte 1 ha efterafgrøder.  

 

Randzoner  

I forhold til randzoner kan det diskuteres hvilket dækningsbidrag (II eller 1,5) det er rimeligt at an-

vende, idet maskin- og arbejdskraft vil tage lidt tid at tilpasse til nye forhold. Omvendt sker der lø-

bende på bedrifterne beslutninger, som i et vist omfang giver mulighed for at tilpasse ressourcefor-

bruget. Tilpasningen kan således for nogle ske med det samme, mens de for andre bedrifter vil tage 

1-2 år. For at belyse dette kan dækningsbidrag 1,5 anvendes til at beskrive de højeste omkostninger 

kort sigt og dækningsbidrag 2 til at beskrive omkostningerne på længere sigt. En konsekvens af lidt 

mindre areal er fx en længere levetid for maskiner og mindre vedligeholdelse.  

 

Hvad angår harmoniareal så anføres det, at der ved Limfjorden vil være en del bedrifter, hvor om-

fanget af randzoner er 3-5% af bedriftens areal mod gennemsnitlig 2%. Når mange bedrifter oplever 

en reduktion i arealet vil presset på harmoniarealer stige. Dertil kommer et pres på harmoniarealet i 

relation til husdyrbekendtgørelsens øgede krav for ejendomme beliggende i nitratklasse III. Dette 

gør, at selvom husdyrintensiteten er faldet så er der stadig et vist pres på harmoniarealet i udvalgte 

egne af Danmark. Omkostningerne ved at skaffe harmoniareal i disse egne opjusteres derfor til 1-

1.500 kr. pr. ha.    

 

2. Analyse af de fremsendte cases  

I gennemgangen drøftes resultaterne fra de fremsendte cases. 

 

2.1. Case 1: Jens A. Jensen  

Den første er Jens Jensens ejendom med 233 ha ved Lille Karleby på Sjælland. Ingen husdyr. Hvad 

angår sædskiftet så har ejendommen vinterbyg, vinterraps, hybridrug og en del frøgræs. Der er 9 ha 

vårbyg og intet vinterhvede. Bedriften har glæde af husdyrgødning fra andre bedrifter, hvilket redu-

cerer gødningsomkostningerne. Dækningsbidrag 1 er ca. 9.725 kr. pr. ha og da maskinomkostnin-

gerne er opgjort til 2.517 kr. pr. ha så er dækningsbidrag II (excl. løn) er opgjort til 7.208 kr. pr. ha. 

Det skønnes at lønnen udgør 12 timer pr. ha * 150 kr. = 1.800 kr. pr. ha, hvorved DB II kan opgøres 
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til 5.408. I dette indgår enkeltbetalingstilskud på 2.300 kr. pr. ha, hvorfor DBII før enkeltbetalings-

støtte udgør 3.104 kr. pr. ha. En af årsagerne til det høje dækningsbidrag er at bedriften har lave 

gødningsomkostninger, da den modtager husdyrgødning fra andre bedrifter. Dækningsbidrag 1,5 

hvor kun 50% maskin- og lønomkostningerne indgår udgør 5.200 kr. pr. ha.     

 

Dækningsbidrag II er således lidt højere (ca. 3.100 kr. pr. ha) på denne bedrift end angivet i dæk-

ningsbidragskalkulerne for 2010, hvor dækningsbidrag II for hvede er 2.500 – 3.000 kr. pr. ha (JB 

5).  

 

 

Analysen indikerer, at bedriften i udgangssituationen har 25% frøgræs og 14% efterafgrøder i form 

af olieræddike (31,8 ha). Andelen med efterafgrøder i forhold til efterafgrødegrundarealet (excl. 

frøgræs) synes således at være 18% i udgangssituationen, hvor kravet er 10% ved under 0,8 DE/ha 

og 14% ved over 0,8 DE/ha.  

 

I den af bæredygtig Landbrug gennemførte analyse er omfang af efterafgrøder hævet til 31% (72,5 

ha), det vil sige yderligere 13% efterafgrøder i 2012. Såfremt dette er korrekt bliver denne bedrift 

således påvirket mere end den gennemsnitlige stigning i omfanget af efterafgrøder der er 14% i op-

landet til Roskilde Fjord (8% i Isefjordoplandet).  

 

For efterafgrøder indgår etablering for 335 kr. pr. ha som svarer til FOI’s vurdering. (se tabel 1). 

 

Der dyrkes herefter mere vårbyg (foder) og mindre hybridrug. Dækningsbidrag 1 bliver herefter 

7.900 kr. pr. ha, hvilket er et fald på 1.825 kr. pr. ha for hele bedriften eller en reduktion på 425.000 

kr. i 2012.  Når tabet bliver så stort er det fordi bedriften går fra et godt afkast på hybridrug (25 ha) 

til vårbyg med lavere udbytte (54/hkg) og en lavere pris (100 kr.). Dette giver et fald i dækningsbi-

drag 1 på ca. 3.925 kr. pr. ha der overgår fra hybridrug til vårbyg.  

 

Såfremt udbyttet (65 hkg/ha) og prisen (150 kr/hkg) på vårbygmarken i 2010 også kan opnås i 2012 

ville der ikke være noget indkomsttab, idet dækningsbidrag 1 incl. støtte er 10.176 kr. pr. ha for 

vårbyg i 2010, mens hybridrug lå på 9.950 kr. pr. ha.  

 

I forhold til randzoner vil der ske en reduktion i indtjeningen på længere sigt svarende til dæknings-

bidrag II på 3.100 kr. pr. ha. En kompensation på 2.600 kr. pr. ha vil således ikke fuldt kompensere 

for tabet ved randzoner for denne bedrift. Det vurderes, at forpagtning i området fratrukket støtte 

ligger på ca. 2.000 kr. pr. ha, så det ville være en muligt alternativ.  

 

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

teinprocent m.m. som er meget usikre. Det kan ikke afvises, at der i nogen år kan blive et større tryk 

på ukrudt m.m. som vil øge omkostningerne til ukrudtsbekæmpelse. Dette element kunne med for-

del analyseres nærmere.   
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Tabet grundet lavere N-tildeling omfatter 4 kg N/ha og det er opgjort til 200 kr. pr. ha, mens det af 

FOI er opgjort til 32 kr. pr. ha. Da marginalværdien af kvælstof er sat til 8 kr. pr. kg N. 

 

Den reducerede grødeskæring kompenseres med 2.600 kr. pr. ha, men modellen for dette er endnu 

ikke færdigudviklet.  

 

Det samlede tab er opgjort til 3.062 kr. pr. ha for kvælstoftiltag, hvilket samlet giver en omkostning 

på 698.270 kr.  De fremlagte analyser understøtter et tab på dette niveau såfremt der skiftes til me-

get vårbyg med lavt udbytte og lav pris.  

 

I FOI’s vurdering indgår, at det er muligt at sælge vårbyg til samme pris som i 2010 (måske malt-

byg) og at udbyttet vil være det samme som i 2010.  Den samlede omkostning er derfor opgjort til 

21-126.000 kr. eller 100-500 kr. pr. ha.  

 

Tabel 1. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case 1 – Jens Jensen (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 

Skift til vårafgrøde (228 / 67 ha) 1.842 432.000 0 – 1.000 0 – 67.500 

Randzoner (0,7 ha) 6.000 4.310 3.400 2.380 

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 i vandløb 

(10 ha) 

6.000 60.000 1.500 - 3.000 15-30.000 

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.  3.062 698.270 92-550 21.035 - 

126.035 

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.  

 

     

1.2. Case II: Niels Erik Olesen  

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

har 330 årssøer og opfeder 1.500 slagtesvin, samt har mink. Der er i alt 362 DE eller 1,2 DE/ha. 

Sædskiftet består primært af vinterhvede, vinterbyg, vinterraps, vårbyg (10%) og trticale. Dertil 

kommer et areal med vedvarende græs på 44 ha.  

 

Dækningsbidrag 1 for 2009 er 2.032 kr. pr. ha og efter maskinomkostninger er det -393 kr. pr. ha.  

Det er usikkert om der indgår fuld aflønning af ejer i dette beløb.   
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Efterafgrødegrundareal er på ca. 254 ha (excl. græs) og omfang af efterafgrøder i planen for 2010 

burde være 35 ha, hvis ikke reduktion for vintergrønne marker indgår. Det antages at krav til efte-

rafgrøder stiger med 18 ha. En del af dette er at vintergrønne marker ikke kan bruges til at reducere 

efterafgrødekravet.  

 

Et skift fra vinterhvede til vårbyg vil reducere udbytte med ca. 25 Hkg/ha, hvilket i de fremlagt ana-

lyser betyder et tab på 1.800 kr. pr. ha. Dette reducerer ifølge beregningen indtjeningen med op til 

32.260 kr. eller 100 kr. pr. ha for hele bedriften.   

 

Randzonerne udgør 2 ha hvor det direkte tab i DBII er ca. 0, mens tabet i dækningsbidrag 1 er 2.000 

kr. pr. ha. Dertil kommer tab af harmoniareal som er sat til 1.000 - 1.500 kr. pr. ha. Dette er baseret 

på transport af 25 tons gylle der transporteres 28 km eller ca. 28 kr. pr. tons gylle samt tab af gød-

ningsværdi på ca. 800 kr. pr. ha.  Som sagt afhænger dette meget af lokaliteten, hvorfor en transport 

på fx 10 km i en del tilfælde vil være tilstrækkelig (1.000 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 i FOI’s beregning 114-150 kr. pr. ha.  

 

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  

(18 ha) 

1.800 32.259  420 6.300 

Tab ved skift til vårafgrøde  

(18 ha) 

  1.000 – 1.500 18-27.000 

Randzoner (2,0 ha) 4.500 9.000 2.000 4.000 

Tab af harmoniareal  1.500 3.000 1-1.500  2-3.000 

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

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

I alt excl. pest og N-reg.  188 57.869 114- 146 34.924- 44.924 

Bem: Detaljerede beregninger for bedriften indikere at tabet kan blive større, hvorfor det er højere 

end angivet i notat af 10. september.  

 

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. 

Omfang af efterafgrøder stiger fra ca. 11% til 21%. I alt 7% efterafgrøder er et krav i miljøgodken-

delsen. Den lokale konsulent anfører at vandplanerne betyder at efterafgrødekravet stiger til ca. 37% 

og dertil kommer 5% efterafgrøder der følger af den seneste miljøgodkendelse, hvorfor konsulenten 
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anfører at det beregnet tab undervurdere det faktiske tab. Det kan konkluderes, at der synes at være 

uoverensstemmelse om det faktiske omfang af efterafgrøder på denne bedrift.  

 

Forsøgsresultater fra denne bedrift formidlet af Agrinord viser, at det dyrkningsmæssigt er svært at 

dyrke vårbyg med gode resultater, samtidig med at udbytterne for hvede ligger over gennemsnittet i 

budgetkalkulerne for hvede. Det betyder, at det skift i indtægt fra vinterhvede til vårbyg, der i bud-

getkalkulen for 2010 er angivet til 1.000 – 1.800 kr. pr. ha alt efter forfrugt, i dette tilfælde udgør ca. 

3.000 – 3.500 kr. pr. ha, såfremt maskinomkostninger pr. ha er de samme. Kornprisen er sat til 95 

kr. pr. hkg for hvede og 90 kg pr. hkg for byg. Samlet giver dette et tab på ca. 150.000 kr. pr. år. ved 

39,6 ha yderligere efterafgrøder.  

 

Tabel 1. Udbytteniveauer i forsøg på case ejendom 2005-2009 (hkg/ha) 

 Normudbytter  Ejendoms- 

udbytte 

Vårbyg  57 53 

Vinterhvede  80-89 95 

Bem: der er fratrukket 10% fra forsøgsudbytter til angivne ejendomsudbytte. 

 

Da bedriften har behov for foder må der ske et større indkøb af korn, idet der i hvede er flere foder-

enheder end i vårbyg. Denne omkostning vil typisk være større end de 5 kr. i prisforskel der indgår. 

Udbytteniveauet for de andre afgrøder i sædskiftet fx vinterraps og vinterbyg kendes ikke præcist. 

Denne bedrift bliver altså hårdere ramt end den gennemsnitlige husdyrbedrift, der skal øge efteraf-

grødearealet med 10%. 

 

Det vil for denne bedrift være relevant at overveje andre muligheder end efterafgrøder nemlig mel-

lemafgrøder eller leje af efterafgrøder på andre bedrifter. Mellem afgrøder skal sås inden 20. juli og 

nedmuldes efter 20.9. (Thomsen, 2008). Omkostningen ved mellemafgrøder er opgjort til 655-755 

kr. pr. ha incl. nedfræsning af mellemafgrøden. Mellemafgrøder fx som olieræddike synes derfor at 

være et fordelagtigt alternativ på denne bedrift. Da arealet med mellemafgrøder skal være dobbelt så 

stor for at erstatte efterafgrøder vil omkostningen pr. erstattet efterafgrøde være ca. 1.000 – 1.100 kr. 

pr. ha efterafgrøder der undgås svarende til ca. 40.000 kr. årligt.  Landscenteret vurdere at mellem-

afgrøder kunne erstatte de første 10% efterafgrøder uden de store problemer, idet ikke arealer i dag 

kan sås tidligt. Senere såning kan dog reducere udbyttet. Den lokale konsulent (Jørgen Ewald) vur-

derer at anvendelse af mellemafgrøder kun er aktuelt i et mindre omfang da disse lidt vanskelige 

arealer helst skal tilsås i perioden 5-20. september. Efter den 20. september er det usikkert, hvilket 

må tolkes således at der så kan komme et udbyttetab, specielt hvis det kommer ud over 10% af area-

let. Omfang af det mulige udbyttetab er ikke opgjort og fremgår ikke af forsøg, men tabet vil formo-

dentligt være mindre end et skift til vårafgrøder på denne bedrift.   

 

En anden mulighed ville være at tildele mindre N idet ordningen som tidligere angivet giver mulig-

hed for en mindre N-norm, i stedet for efterafgrøder. En normreduktion på 85 kg N pr. ha efteraf-

grøder koster formodentlig under 1.000 kr. pr. ha efterafgrøder og vil derfor være billigere end et tab 

på 3.000-3.500 kr. pr. ha. 
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Som ovenfor indgår en reduktion på 4 kg N/ha som følge af den tekniske norm justering.  

 

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

 Bæredygtig 

Landbrug 

Bæredygtig 

Landbrug 

FOI FOI 

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

Efterafgrøder etablering (40 ha)   330 13.200 

Skift til vårsæd (396/40ha) 451 178.596 1.000 - 3.500  40-150.000 

Randzoner (2,0 ha) 4.500 9.000 3.000 - 3.500 6-7.000 

Tab af harmoniareal  1.500 3.000 1.000 – 1.500 2-3.000 

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

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

Meromkostninger for reduktion i 

N  

516 204.406 173 – 456 68.672 – 

180.672 

Bem: Nyeste beregninger fra Agrinord indikerer et tab på ca. 186.000 kr. ved etablering af efterafgrøder på 

denne bedrift. Disse er imidlertid baseret direkte på forsøgsudbytter der ofte er højere end de gennemsnitlige 

udbytter. Som alternativ vil etablering af mellemafgrøder koste et tab på ca. 40.000 kr. incl. etablering.    

 

 

Det samlede tab for reduktion af N er af bæredygtig landbrug opgjort til 204.406 kr. eller 516 kr. pr. 

ha excl. omkostninger i relation til pesticidregulering og øget N-reduktion. Til sammenligning afgi-

ver FOI’s analyse på de fremlangte forsøgsudbytter et tab på 170-450 kr. pr. ha. Omfanget af om-

kostningerne er nært knyttet til om det muligt at etablere mellemafgrøder og dermed fastholde vin-

terafgrøder i sædskiftet eller om der skal ske et skift til vårafgrøder. Endelig synes en reduktion i N-

normen at være noget billigere end et skift til vårafgrøder. Når det angive FOI tab er større end i 

notat af 10. september skyldes det primært højere udbytte for hvede og lavere udbytte for byg i for-

hold til gennemsnit. 

 

 

3. Afrunding  

Analysen af de 3 konkrete bedrifter viser, at der på enkelte bedrifter kan være tab der er større end 

gennemsnittet som angivet i virkemiddelrapporterne. Tabet for case bedrifterne svinger fra 115 – 

550 kr. pr. ha.  

 

Det viser også, at der på den enkelte bedrift kan være forskellige muligheder for at tilpasse sig. Det 

forventes ikke at skift fra vinter til vårafgrøde samtidig vil betyde at udbyttet pr. ha skulle falde i 

forhold til andre arealer med vårbyg. Omvendt kunne den faktiske adgang til etablering af mellem-

afgrøder være noget der burde analyseres nærmere.  

 

Bæredygtig landbrug har rejst problemet om kompensation for rådighedsindskrænkninger (fx rand-

zoner) og der har vores juridiske ekspert Professor Helle Tegner anført ”at det kun kan udløse kom-

pensation hvis indskrænkningen har ekspropriativ karakter”. Hvis tiltaget har en sådan karakter skal 

kompensationen måske være højere, men det har ikke været opgaven her at vurdere om dette er til-

fældet.  



8 

 

8 

 

 

Der kan ikke siges noget om hvor mange bedrifter der bliver ramt som de angivne bedrifter. Om-

vendt kan der heller ikke siges noget om hvor mange bedrifter der helt undgår øgede krav, idet det 

ikke er sikkert at alle bedrifter nødvendigvis får en stigning i omfanget af efterafgrøder.  

 

Det er ikke muligt at angive hvor mange bedrifter der økonomisk må bære en relativ hård byrde, 

men som udgangspunkt er de bedrifter der bliver hårdest ramt husdyrbedrifter på lerjord placeret 

omkring Limfjorden og nær Lillebælt. I disse områder er kravet til yderligere efterafgrøder og beho-

vet for korn til foder højest.       
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tiltag i Grøn Vækst. Notat fra 3. november 2009. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, 

Planteproduktion. (samt tilhørende beregninger).  

 

Plantedirektoratet (2010). Vejledning om gødnings- og harmoniregler for 2010/2011.  

 

Schou, J.S., Kronvang, B.; Birr-Pedersen, K.; Jensen, P.L., Rubæk, G.H., Jørgensen, U og Jacobsen, 

B.H. (2007) Virkemidler til realisering af målene i EU's Vandrammedirektiv. Faglig Rapport 
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9 

 

9 

 

Bilag 1 

  Anslået land-

brugsareal (ha) 

Yderligere ef-

terafgrøder  

Øget andel på 

oplandsniveau 

(%)  

1.1. Nordlige Kattegat 158.598   

1.2 Limfjorden 533.520 52.016 12 

1.3 Mariager Fjord 38.228 3.432 11 

1.4 Nissum Fjord 87.840 3.876 6 

1.5 Randes Fjord 221.760 9.961 6 

1.6 Djursland 59.816   

1.7 Århus Bugt 45.857 1.622 4 

1.8 Ringkøbing Fjord 187.758 19.083 13 

1.9 Horsens Fjord 54.104 1.871 4 

1.10 Vadehavet 297.000   

1.11 Lillebælt/-Jylland 138.645 9.582 9 

1.12 Lille-bælt Fyn 62.100 3.789 8 

1.13 Odense Fjord 69.615 5.935 11 

1.14 Store-bælt 34.506 930 3 

1.15 Sydfynske 46.818 3.593 10 

2.1. Kalundborg 57.155   

2.2. Ise- og Roskilde Fjord 108.000 5.841 7 

2.3 Øresund 43.200   

2.4 Køge Bugt 57.915   

2.5 Smålandsfarvandet 201.533 13.822 9 

2.6. Østersøen 64.350 3.840 7 

3. Bornholm 34.398   

4. Kruså 64.350    

I alt  2.667.065 139.193 7 

Bem: De områder hvor der ikke indgår yderligere efterafgrøder (V3 områder) omfatter ca. 30% af 

det samlede landbrugsareal. 

 Vurdering er baseret på skønnet landbrugsareal og efterafgrødegrundareal.  
1)

 For Limfjorden kan det nævnes at det samlede efterafgrødeareal er fordelt med 31.916 ha i 

Limfjorden excl. Hjarbæk m..m, 10.933 ha i Skive Fjord m.fl. og 9.167 ha i Hjarbæk Fjord.  

 

 Kilde: BLST, 2010,  Knudsen, 2009 og egne beregninger. 



10 

 

10 

 

Bilag 2 

 
 

Figur A1. Variation i omfang af efterafgrøder i vandplanerne.  

Kilde: BLST, 2010. 

 

  

 


