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Forord 

 

I dette notat sammenfattes de miljø og samfundsmæssige perspektiver fra resultaterne af to forsk-

ningsprogrammer under Fødevareministeriet.  

 

Evalueringen er gennemført på initiativ af FødevarerErhverv og skal ses som et led i Fødevaremini-

steriets udvikling af en ny metode til evaluering af ministeriets forskningsprogrammer med henblik 

på at vurdere de enkelte programmers værdi for forskningen og erhvervet.  

 

Dette notat bygger på evalueringerne af de to programmer:  

 

 Bæredygtig teknologi i jordbruget 

Forskningsprogrammet omfatter 7 forskningsprojekter med et totalbudget på 40 mio. kr. 

 

 Jordbruget i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv. 

Forskningsprogrammet omfatter 10 forskningsprojekter med et totalbudget på 44 mio. kr. 

 

Arbejdet er udført af lektor Jørgen Lindgaard Pedersen og seniorkonsulent Johannes Christensen 

med assistance fra seniorforsker Søren Marcus Pedersen. Johannes Christensen og Jørgen Lind-

gaard Pedersen har gennemført interviews af projektledere og interessenter fra erhvervet og har 

udført evalueringerne. Søren Marcus Pedersen har bistået med beregninger til de kvantitative analy-

ser og har medvirket ved udarbejdelse af dette sammenfattende notat.  
 

 

Mogens Lund 

Afdelingen for Produktion og Teknologi 

Fødevareøkonomisk Institut 

København, november 2009 
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Bæredygtig teknologi i jordbruget 
 

Hovedformålet med forskningsprogrammet ”Bæredygtig teknologi i jordbruget” har været at sætte 

fokus på innovativ teknologi for at fremme en forskning, der sigter mod teknologiske gennembrud 

indenfor den primære jordbrugssektor, og som kan bidrage til miljøvenlige og ressourcebesparende 

produktionsmetoder. Programmet retter sig overvejende mod at fremskaffe en mere grundlæggende 

viden som en forudsætning for yderligere forskning og for en industriel udviklingsindsats. Pro-

grammet omfattede 6 projekter samt en tværgående indsats for at styrke netværksdannelse og for-

skeruddannelse. 

 

4 af projekterne retter sig mod udvikling af sensorer og robotter i forbindelse med rensning af stalde 

og bekæmpelse af skadevoldere i planteproduktionen og nedsættelse af forbruget af pesticider og 

gødning. Et projekt beskæftiger sig med vaskning af staldluft for at reducere lugtgener og udslip af 

ammoniak. Det sidste projekt omhandler metoder og teknologi til tidlig identifikation af produkti-

onssygdomme i kvægholdet. 
 

Tabel 1. Projekter under forskningsprogrammet ”Bæredygtig teknologi i jordbruget” 
   
Forkortelse Titel Projektleder 
   
Vaskning af staldluft Absorbering af lugt, ammoniak og støv fra stalde i vanddrå-

ber 
Hisamitsu Takai 

   
Identifikation af produktionssygdomme Tidlig identifikation af produktionssygdomme i højteknologi-

ske stalde 
Klaus Lønne Ingvartsen 

   
Automatisk rensning af svinestalde Intelligent sensor til brug ved automatisk rensning af svine-

stalde 
Mogens Blanke 

   
Robotbaseret ukrudtsbekæmpelse Robotbaseret ukrudtsbekæmpelse Svend Christensen 
   
Automatisk planteregistrering Automatisk planteregistrering og overvågning Hans Jørgen Andersen 
   
Kvantificering af skadevoldere i marken Kemiske sensorsystemer til kvantificering af skadevoldere i 

marken med henblik på nedsættelse af pesticidforbruget 
Annemarie F. Justesen 

   
Netværk og forskerskole Netværk og forskerskole aktiviteter i Forskningsprogrammet 

”Bæredygtig Teknologi i jordbruget” 
Svend Christensen 

  

 

Samfundsmæssig betydning 

 

Ud fra en samfundsmæssig og miljømæssig betragtning vil flere af projekterne kunne bidrage til en 

bedre forståelse af og måske i sidste ende en reduktion af miljøbelastningen i form af reduceret 

lugtgener, reduceret pesticidanvendelse, kvælstofudledning og øget produktivitet. 

 

Projektet ”vaskning af staldluft” sigter mod en reduktion af staldlugten som vil kunne gavne svine-

sektoren i form af færre lugtgener i forhold til naboer og dermed større fleksibilitet i forhold til lo-

kalisering og udbygning. Såfremt en videreudvikling og afprøvning munder ud i praktisk anvende-

lige teknologier kan der være samfundsmæssige gevinster i form af øget vækstmuligheder i den 

primære svineproduktion. 

 

I projektet ”identifikation af produktionssygdomme” er der opnået en større forståelse omkring 

identifikation og registrering af forekomsten af forskellige husdyrsygdomme, herunder leverbylder, 

fedtlever samt klov- og bensygdomme. Dette kan i sidste ende resultere i bedre varslingssystemer, 

som kan være en vigtig konkurrenceparameter i husdyrproduktionen. 
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Projekterne ”automatisk rensning af svinestalde” og robotbaseret ukrudtsbehandling” sigter mod at 

forbedre arbejdsproduktiviteten, forbedre arbejdsmiljøet og i nogen udstrækning også formindske 

miljøbelastningen i form af mere præcis dosering og rensning.   

 

Projekterne ”automatisk planteregistrering” og ”kvantificering af skadevoldere i marken” vil poten-

tielt set kunne medvirke til udvikling af sensorer som vil kunne anvendes til at registrere og dermed 

tilpasse/reducere behovet for indsatsfaktorer som eksempelvis herbicider og andre skadevoldere i 

marken. Dette har nogle åbenbare miljømæssige og produktionsøkonomiske perspektiver. 

 

Endeligt har projektet ”netværk og forskeruddannelse” bidraget med 11 færdige ph.d. uddannede, 

hvoraf nogle har fundet beskæftigelse i industrivirksomheder hvilket kan styrke udviklingsindsat-

sen. Ideen med at koble en sådan tværgående indsats på et grundlagsskabende program er med til at 

skabe innovative netværk.  

 

Flere af projekterne vil således kunne bidrage til en bedre forståelse af sammenhænge som kan 

munde ud i øget miljøgevinst og produktivitetsstigninger. Enten i form af lavere arbejdsindsats, 

højere udbytte eller mindre påvirkning af miljøet. 

 

Udviklingsperspektiver 

 

For alle projekter gælder, at yderligere forskning og industriel udvikling er nødvendig, før teknolo-

gierne kan opnå praktisk anvendelse i rådgivningen og i praksis. Der ligger således 10-15 års arbej-

de forude, før det kan forventes, at teknologier er klar til en større praktisk udbredelse, og for nogle 

af metoderne vil det måske slet ikke lykkes at nå så langt.   

 

Effekten for det primære landbrug og for realiseringen af de fødevarepolitiske målsætninger i form 

af forbedret miljø, dyrevelfærd, kvalitet, eksportpotentiale og konkurrenceevne er derfor særdeles 

vanskelig at vurdere og sige noget konkret om for dette program. Men der er forholdsvis klare visi-

oner for alle projekterne, der går i retning af dels forbedret miljø og konkurrenceevne i planteavlen, 

dels bedre arbejdsmiljø, dyrevelfærd og sygdomsforebyggelse i husdyrbruget og endelig reducerede 

lugtgener og udslip af miljøskadelige stoffer fra stalde.  

 

Skal resultaterne for programmet opnå praktisk nytte engang i fremtiden, er det absolut nødvendigt, 

at der følges op med yderligere forskning og helst i samarbejde med de industrier, der skal produce-

re de nye teknologier. I den forbindelse bør der bygges på de netværker, der er skabt og det bør sik-

res, at der bliver kontinuitet i processen. Der bør med passende mellemrum suppleres med system-

analyser og økonomiske vurderinger, så det så vidt muligt undgås at arbejde videre med metoder og 

teknologier, der kun har ringe muligheder for at vinde udbredelse i den fremtidige jordbrugsproduk-

tion.  
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Jordbruget i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv 

 

Der har været to hovedformål med forskningsprogrammet ”Jordbruget i et ressourcemæssigt hel-

hedsperspektiv”: 

1. Fremme forskning i jordbrugets næringsstofudnyttelse og -kredsløb. 

2. Fremme forskning i ressourceoptimering i dyrknings- og produktionssystemer. 

 

Herudover forventes, at programmet kan være udgangspunkt for opbygning af viden og driftsledel-

sesværktøjer, der kan fungere som grundlag for beslutningsstøtte i jordbrugserhvervet. 

 

Programmet har et anvendelsesorienteret sigte, men med mulighed for projekter med grundlagsska-

bende forskningselementer.  

 

Programmet omfattede 10 projekter. 4 af projekterne retter sig mod formål 1. 10 retter sig mod for-

mål 2 og 5 bidrager til beslutningsstøtte i erhvervet og myndighedssystemet. Det er karakteristisk, at 

bortset fra 3 projekter som udelukkende koncentrerer sig om formål 2 angiver de øvrige 7 projekter 

2 eller 3 samtidige formål. Der er 3 projekter vedrørende kvælstofproblemer. I 2 af projekterne ind-

går præcisionsjordbrug som væsentligt element. Ellers er de øvrige projekter inden for forskellige 

områder. Et enkelt omhandler teknologivurderingsmetoder.  
 

Tabel 2. Projekter under forskningsprogrammet “Jordbruget i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv” 
   
Forkortelse Titel Projektleder 
   
Partitioning farm  N surpluses Partitioning farm N surpluses using a whole farm model 

(FARM-N) 
Nicholas J. Hutchings 

   
Vanding i et helhedsperspektiv 
 

Vanding i et ressourcemæssigt  
helhedsperspektiv 

Mathias Neumann Andersen 

   
Site-specific crop management Implementation of site-specific crop management Anton Gårde Thomsen 
   
Improving phosphorus utilisation Improving phosphorus utilisation in Danish agriculture – from 

digestibility to loss  
Hanne Damgaard Poulsen 

   
Novel ornamental products Development of novel ornamental products by optimized 

production systems and minimized use of resource in green-
house production 

Carl-Otto Ottosen 

   
Agricultural production systems Evaluation of innovative agricultural production systems 

through a life cycle assessment (LCA) methodology 
Niels Halberg 

   
Non-inversion tillage systems Crop management and economics of non-inversion tillage 

systems (CENTS) 
Jørgen Eivind Olesen 

   
Lower N-surplus at grazing Lower N-surplus at grazing with dairy cows Karen Søegaard 
   
Vurdering af nye teknologier Økonomisk og ressourcemæssig vurdering af nye teknologier Jens Erik Ørum 
   
Manganese deficiency in winter 
cereals 

Influence of animal manures on the acquisition of micronu-
trients by crops – with special emphasis on manganese defi-
ciency in winter cereals 

Søren Husted 

  

 

Samfundsmæssig betydning 

 

Projektet ”partioning farm N surplus using af whole farm model” kan simulere kvælstof tab og 

overskud og dermed være et beslutningsværktøj ved miljøgodkendelse af husdyrproduktion. Selv-

om projektet alene er mundet ud i en prototype vil der på længere sigt kunne udvikles et operatio-

nelt værktøj som formentlig vil kunne øge arbejdsproduktiviteten og være til gavn for rådgivere og 

myndigheder og i sidste ende landmænd. 
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Vanding i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv bygger på forsøg i kartofler og kløvergræs med 

nye drypvandingssystemer som vil kunne reducere vandforbruget og dermed belastningen af grund-

vandsressourcerne, hvilket har et miljømæssigt sigte. På kort sigt er der ikke udsigt til at produkti-

onsomkostningerne reduceres ved anvendelse af drypvanding og foreløbig vil det alene være få 

afgrøder hvor teknologien vil være relevant, men der vil for nogle afgrøder være en miljømæssig 

gevinst ved et lavere vandforbrug. Hertil en potentiel sidegevinst ved et lavere kvælstofforbrug ved 

tildeling af kvælstof gennem drypslangerne. 

 

I projektet ”Implementation of site-specific crop management” har man opnået en bedre forståelse 

for sted-specifik tildeling af næringsstoffer, men det er uklart hvorvidt det munder ud i en reel be-

sparelse og reduktion af næringsstoffer på bedriftsniveau i nær fremtid. Endnu er der ikke sammen-

hæng mellem de mange teknologiske muligheder for registrering og effektiv beslutningsstøtte til 

brugerne. 

 

Improwing phosphorus utilisation er et projekt hvor man sigter mod at reducere tabet af og udvask-

ning af fosfor i jorden. I projektet undersøges seperationteknikker og fodersammensætninger. 

Blandt andet på baggrund af dette projekt er det vist, at svinesektoren vil kunne reducere fosforind-

holdet i gyllen ved tilsætning af fytase, hvilket kan være en betydelig miljøgevinst ved en bredere 

implementering i landbruget.    

 

I projektet ”Novel ornamental products” har man forsøgt med nye lagringsmetoder af afgrøder hvil-

ket potentielt set vil kunne reducere energiforbruget. Det er dog vanskeligt at vurdere hvorvidt pro-

jektet vil kunne ende op med praktisk anvendelige systemer. 

  

Agricultural production systems har bidraget med udvikling af en metode til miljøvurdering (LCA) 

af nye teknologier i jordbruget, herunder reduceret jordbehandling, separation af gylle mv. Metoden 

har ikke i sig selv en miljømæssig værdi, men den kan være med til at udpege relevante fokusområ-

der hvor der kan være særlige miljømæssige gevinster. 

 

Non inversion tillage system projektet havde til formål at udføre forsøg med og analysere reduceret 

jordbehandling. Med projektet har man vist, at der kan være driftsøkonomiske gevinster på omkring 

500 DKK/ha ved reduceret jordbehandling ved forskellige maskinkapacitet og bedriftsstørrelser. 

Der kan dog være usikkerhed omkring udbytter og en tendens til større forekomst af ukrudt ved 

reduceret jordbehandling. 

 

I projektet ”Lower N surplus at grazing” har det været et mål at udvikle et prognoseværktøj for 

afgrødekvalitet ved afgræsning herunder klimaets betydning for afgrødekvaliteten. Med projektet 

vil prognosesystemet kunne være med til at reducere kvælstofudvaskningen på grund af afgrænset 

afgræsningstid selvom det kan være vanskeligt at bruge i praksis. 

 

Vurdering af nye teknologier sigter på at analysere forskellige teknologiers økonomiske og miljø-

mæssige betydning på bedrifts og oplandniveau. Projektet har ikke i sig selv skabt nye miljøforbed-

rende teknologier, men kan være med til at udpege indsatsområder på bedriftsniveau indenfor 

blandt andet pløjefri-dyrkning, vandingssystemer og det økonomiske samspil mellem miljø og øko-

nomi på oplandsniveau. 

 

I projektet “Manganese defiency in winter cereals” er det forsøgt at kortlægge sammnhængen mel-

lem husdyrgødning og manganmangel og -optag i forskellige vinterkornafgrøder. Forsøgsresultater-
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ne kunne dog ikke endeligt påvise klare sammenhænge mellem husdyrgødning og manganmangel. 

Planternes manganoptag er af betydning for udvikling af nye plantesorter og interessant for plante-

forædlingen idet manganmangel er et problem i vinterafgrøder i specielt Nordeuropa. 

 

Udviklingsperspektiver  

 

Ligesom i programmet ”bæredygtige teknologier” gælder det generelt, at yderligere forskning og 

industriel udvikling er nødvendig, før teknologierne kan opnå praktisk anvendelse. Der ligger såle-

des mindst 10-15 års arbejde forude, før det kan forventes, at teknologier er klar til en større prak-

tisk udbredelse. 

  

Effekten for det primære landbrug og for realiseringen af de fødevarepolitiske målsætninger i form 

af forbedret miljø, dyrevelfærd, kvalitet, eksportpotentiale og konkurrenceevne er derfor særdeles 

vanskelig at vurdere.  

 

Øget produktivitet kan ofte, men ikke altid, forbindes med forbedret miljø og/eller dyrevelfærd. Det 

synes især at være tilfældet med hensyn til en positiv sammenhæng mellem produktivitet og miljø 

idet mere præcis viden kan formindske ressourceforbrug (gødning, vand og andre inputs) med øget 

produktivitet og mindre miljøbelastning til følge. Dog skal det nævnes, at disse potentielle gevinster 

ofte forudsætter investeringer i anlæg eller udstyr for at kunne realiseres. 

 

IT forhold nævnes som et problem i flere af projekterne. Det er for så vidt ikke softwaren, der udgør 

problemet, men det forhold, at blot lidt mere komplekse teknologiske systemer indeholder moduler 

med inkompatibel software. Disse forhold i kombination med for dårligt uddannede brugere skaber 

dårlig udnyttelse af ellers smart teknologi med tilhørende produktivitetsgevinster samt miljøgevin-

ster.  

 

Langt de fleste projekters fortjeneste har været, at de har bidraget med præcis viden om sammen-

hænge som har udgjort forskellen mellem gevinster i produktivitet, miljø og husdyrvelfærd til for-

skel fra mere løse fornemmelser. Et andet vigtigt forhold er, at ændringer i delprocesser eller modu-

ler ofte medfører ændringer andetsteds i sammenhængende processer eller mere komplekse tekno-

logiske systemer. 
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