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Aftenens program 

• Velkommen 

• Hvordan ser fremtiden ud for dansk landbrug? 

• Sælg nu til næste generation på kendte vilkår

• Middag

• Hvad er op og ned i debatten om pløjefri dyrkning og 
præcisionslandbrug? 

• Finansiering af fremtidens landbrug

• Vi løfter sløret for de nyeste tendenser fra forsøgsmarken

• Tak for i aften 
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KORT NYT FRA DEN POLITISKE VERDEN 
v. DLS/Gefion



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Målrettet regulering fremrykkes til 2020
Grotesk højt efterafgrødekrav
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Usaglig begrundelse Ellemann bander i BERLINGSKE -> 
Midtvejsevaluering



L&F om fremrykningen

1. Usagligt: Ingen dokumentation for behov for fremrykning

2. Dyrt og urimeligt: Kompensationen dækker ikke tab

3. Miljømæssigt tvivlsomt: Store mængder efterafgrøder er ineffektivt

4. Giv os flere virkemidler nu!



Karrebæk Fjord

Vedligeholdelse af sejlrenden – 56.000 m3 opgraves

28.000 m3

klappes i fjord 

28.000 m3

klappes ved Glænø 

Vandplan:
Undersøgelse af 
Ålegræs

Problem:
Natura-2000
Fjord med højt miljømål



Den kemiske tilstand bør kendes, og overløb 
registreres
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Spildevandsproblematikken har været 
negligeret i mange år
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Selv renset spildevand 
medfører manglende 
målopfyldelse

10 mg/l

1,8 mg/l 1,4 mg/l

10 mg/l

3,8 mg/l 2018 <3 mg/l 2018

3,9 mg/l 2018



Fund af medicinrester
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• Fosforkoncentrationen i Tude Å øges med 
45% pga. spildevand fra Skidenrenden



Lad vær’ at bade i Holbæk!

Holbæk Renseanlæg ligger 
på en attraktiv havnegrund i 
Holbæk. Foto: Sjællandske



Spildevand

• Gøderup rensningsanlæg i Lejre har udløb i Langvad Å, der 
mangler målopfyldelse i vandplanen. 
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Eksempel fra Lejre – påvirkning fra rensningsanlæg på målsat vandløb

Vandprøver Fri Ammoniak Smådyr Fisk (0,25 mg/l)

20. april 2017 0,47 mg/l dødelig dødelig for ørreder

8. maj 2017 0,19 mg/l dødelig skadeligt for ørreder
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Fund af gamle, udfasede pesticider siger ikke noget om 
forureningsrisici ved moderne landbrugsdrift

15

≠



Indsatsplaner i kommunerne

BNBO
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Eksempel fra Lejre og Køge



BNBO - beregning



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer NITRATFØLSOMME INDVINDINGSOMRÅDER  
(NFI) 

Udpegede BNBO-områder 

udgør ca. 10.000 ha

Udpegede NFI-områder udgør 

736.295 ha 
landbrugsjord



Indsatsplaner i kommunerne

BNBO+

Nitratfølsomme 
indsatsområder

+ 
grundvandsdannede 
oplande med 50 års 
transporttid

(Fremgår ikke af 
kortet)
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Eksempel fra Lejre og Køge



Nitratfølsomme indsatsområder (NFI) i Køge Kommune

20

NFI
Køge: 5.996 ha indsatsområder + BNBO 
+ (grundvandsdannede oplande med 50 
års transporttid)



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer LANDBRUG & FØDEVARER 
tager Beder-afgørelserne videre til 
domstolene



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Afstemningen i EU-Kommisionen om 
Glyfosate i 2017

Uden England, Tyskland, 

Frankrig og Italien, hvad 

er så sansynligheden for 

at glyfosat stemmes 

igennem i 2022?



Glyphosat-salget i Danmark 
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• Holder

• Klip fra video med Erik Jørgensen
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SÆLG NU TIL NÆSTE GENERATION PÅ KENDTE VILKÅR
Ejendomsrådgiver Karl-Åge Hornshøj Poulsen og 
Økonomikonsulent Heidi Rosenkilde Larsen



SALG AF 
LANDBRUGSEJENDOM 
NU ELLER SENERE?

Ejendomsmarkedet nu 

Den nye vurderingslov
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Antal landbrug efter landmandens alder 
1997 2017 1997 2017

Antal bedrifter pct.

I alt 63151 34731 100,0 100,0

Under 40 år 14261 2196 22,6 6,3

40-49 år 14048 5865 22,2 16,9

50-59 år 16107 10637 25,5 30,6

60-69 år 11095 8275 17,6 23,8

70 år og derover 7147 5387 11,3 15,5

Alder uoplyst 1 493 2371 0,8 6,8

1 Bedrifter, som ikke drives personligt, fx institutioner, offentlige myndigheder og selskaber.

Gennemsnitsalderen for en dansk landmand er 57 år mod 52 år i 
1997

Den høje gennemsnitsalder skaber ønske/behov for flere ejendomssalg 
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Pris pr. hektar (inkl. bygninger)
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Ejendomsmarkedet lige nu

• Forventning om flere ejendomme til salg 

• Salgstider ved budrunder: 2 - 3 mdr. fra annoncering

• Salgstider ved alm. salgsudbud: 2 – 3 år ikke ualmindeligt 

• Tænk kreativt 

• Udbyd ejendommen alternativt

• Politiske signaler – f.eks. forhøjelse af beskatning af kapitalindkomst

• Realkreditbelåning 60 – 80 %, over / under 10 ha

• Tænk bundlinje og ikke udelukkende salgspris

30



Nyt vurderingssystem – men hvornår? 

• Fra 2. halvår af 2020 og frem forventer 
Vurderingsstyrelsen af begynde at udsende de nye 
ejendomsvurderinger i etaper

• Først ejerboliger

• Dernæst erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme

• Det præcise tidspunkt skal fastlægges nærmere



Kategorisering af ejendomme

Vurderingsmyndigheden beslutter, om en ejendom skal betragtes 
som:

• en ejerbolig (parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv.) 

• en landbrugsejendom, en skovejendom eller 

• en erhvervsejendom eller anden ejendom

Vurderingsmyndighedens beslutning om kategorisering kan ikke 
påklages særskilt
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Ny vurdering – kategorisering af mindre ejendomme

• 5,5 ha-reglen afskaffes i det nye vurderingssystem

• Afgørelse vil være en afvejning af, om beboelsesmomentet eller 
landbrugsmomentet vejer tungest 
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Landbrug

Beboelse Landbrug

Beboelse



Kategorisering af mindre landbrugs-
ejendomme – ny ejendomsvurderingslov

Konsekvenser ved om-kategorisering fra landbrugsejendom til ejerbolig
• Grundskyld (ejendomsskat)
• Ejendomsavance
• Virksomhedsordning
• Fradrag for driftsudgifter på bygninger mv.

Konklusion
Der kan være både fordele og ulemper ved begge former for kategorisering. 
Det må dog antages, at en kategorisering som landbrugsejendom i langt de 
fleste tilfælde vil være den mest fordelagtige. 



35Overgangsordning – mulighed for at videreføre 
gammel landbrugsvurdering

2019 2020 2021

”Gammel” 

vurdering:

landbrug

”Ny” vurdering pr. 

1. januar 2021 

som ejerbolig 

modtages f.eks. 

10. februar 2022

Klagefrist 

f.eks. 10. maj 

2022

Valg af overgangs-
ordning. Besluttes af 
aktuel ejer /ejere ifølge 
ESR senest (i 
eksemplet) 10. maj 
2022

Overvejelser om salg/delsalg til børn, selskab mv.?

”Ny” 

vurdering pr. 

1. januar 

2021 som 

ejerbolig

35..

2022
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Opsummering

• Ny vurdering igangsættes 1/1 2021 - udsendes formentlig fra 
2022

• Små ejendomme kan blive om-kategoriseret fra landbrug til 
ejerbolig. Hvis risiko: så generationsskifte inden modtagelse 
af vurdering. 



SKAT VED GENERATIONSSKIFTE
SÆLG BILLIGST MULIGT TIL NÆSTE GENERATION
Økonomikonsulent Heidi Rosenkilde Larsen



Familiehandel

• Forældre sælger en 
landbrugsejendom til sin søn eller 
datter
• Ønsker at handle billigst muligt

• Der kan flyttes store summer ned 
til næste generation, hvis man 
tænker sig om og taler sammen
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Hvordan finder vi prisen?
Markedsværdi på landbrugsejendom: 
15.000.000 kr. 

Offentlig vurdering: 12.000.000 kr. 

Handler vi til -15 % af den offentlige 
vurdering.

- Bliver 12.000.000 kr. bliver til 
10.200.000 kr.

Skattefrit nedslag: 4.800.000 kr. 
39



Familiehandel

• Tal sammen i familien 

• Hvem ønsker af overtage ejendommen?

• Hvilke ønsker har de børn, som ikke overtager ejendommen?

• Hvordan fordeles forældrenes formue bedst?

• skævdeling af forældres formue

• Køber af ejendom får ofte større formue fra forældre, men også 
en væsentlig større forpligtigelse end købers søskende
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Hvilken skat kan udskydes? 
• Ejendomsavance 

• Kan altid udskydes ved succession

• Genvundne afskrivninger

• Kan kun udskydes, hvis der succederes i ejendomsavancen

• Opsparet overskud i virksomhedsordningen

• Hvis man handler 1/1

• Skatteudskydelsen er det, vi kalder succession
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Succession

Vi overfører sælgers skat ved salg af ejendommen til køber

Betalingen for, at sønnen overtager faderens skat, er en skattefri gave

Succession kan ske til børn, børnebørn, søskende, 
søskendes børn og børnebørn og nær medarbejder  
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Gaver

• Flere gaver i forbindelse med handlen

• Afgiftsfrie 

• Begrænses af den udskudte skat (kaldes passivposten)

• Stempelafgiften modregnes i gaveafgift

• Årlige skattefri gave: 67.100 kr. (2020)

• Afgiftspligtig

• 15 % gaveafgift
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Finansieringsmuligheder

Realkreditlån

Banklån

Sælgerpantebrev (lån af sælger, der betales renter og afdrag)

- Det er vigtigt at lave testamente

Anfordringsgældsbrev (lån af sælger, uden renter og afdrag)

- Det er vigtigt at lave testamente
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Sådan gør vi …

Markedsværdi på ejendom 15.000.000 kr.

Minus 15 pct. af vurderingen 4.800.000 kr. 

Udskyder avance på 2.000.000 kr. 

Skattefri gave (passivpost) 600.000 kr.

Årlig skattefri gave 67.100 kr.

Sparet gaveafgift via stempelafgift 480.000 kr. 

Unge generations finansieringsbehov 9.052.900 kr. 
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Generationsskifte kan gøres meget teknisk og smart

Det hele starter med, at I tager snakken i familien
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NEDSLAG I PRÆCISIONSJORDBRUG – KALK OG P 
Planteavlskonsulent Jeppe Berner Hansen



Historikken i tallene 2008-2018, Rt
Procentvis fordeling af reaktionstal (Rt) for udtagne jordprøver indenfor gødningsåret 

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2008, Videncenteret for Landbrug
Oversigt over Landsforsøgene 2018, SEGES

Jordbunds-

analyser
Sjælland og Øerne Østjylland

År 2008 2018 2008 2018

Rt

0,0 - 5,4 1 1 4 7

5,5 - 5,9 4 4 17 29

6,0 - 6,4 17 13 37 39

6,5 - 6,9 28 23 27 18

7,0 - 7,5 26 35 11 6

> 7,5 23 24 4 1



Historikken i tallene 2008-2018, Pt
Procentvis fordeling af fosfortal (Pt) for udtagne jordprøver indenfor gødningsåret 

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2008, Videncenteret for Landbrug
Oversigt over Landsforsøgene 2018, SEGES

Jordbunds-

analyser
Sjælland og Øerne Østjylland

År 2008 2018 2008 2018

Pt

0,0 - 0,9 1 1 0 0

1,0 - 1,9 16 30 8 15

2,0 - 2,9 36 35 28 34

3,0 - 3,9 26 20 31 27



Hvorfor er det vigtigt?



Hvad gør jeg?

Udnyt muligheden for gradueret fordeling af 
kalk ved tildelingskort

Jordprøver: 1 per 3 hektar kan anvendes, men 
tag 1 per hektar fremover



Pris for 1 prøve per hektar og tildelingskort 200kr. 

Påkrævet besparelse 20-25 % kalk ved 5 t/hektar.

Hvordan er økonomien i præcisionskalkning?







P



Husk nu P!

• Bortføres 30 kg P/ha i kerne ved 7 t/ha i vårbyg og 9 t/ha i 
hvede

• Prioritering af P-gødskning er et must med fosforloft

• Tag 1 jordprøve per hektar og udnyt muligheden for 
gradueret tildeling!



• Prøver på alle harmoniarealer 

• Minimum 1 prøve per 5 hektar
Gennemsnitligt fosfortal Pt Tillæg til fosforloft

Kilde: Vejledning om gødsknings og harmoniregler Planperioden 1. august 2019 til 
31. juli 2020, Landbrugsstyrelsen 2019.

Udnyt muligheden for forhøjet fosforloft



Konklusioner
• Tag 1 jordprøve per hektar

• Maskinstationerne hopper og springer for at komme i gang 
– de har udstyret

• Hold jorden i topform – kalk ved lave Rt og husk fortsat 
fosfor ved højt

• Hæv dit fosfortal med dokumentation af lav 
gennemsnitsværdi

• Præcisionsjordbrug skaber fokus – fokus skaber bundlinje!



VKST har i øjeblikket fokus på

• Brug af droner og satellit i forsøg og på ejendomme

• Præcisionssprøjtning og test af sprøjter i samarbejde med 

Teknologisk Institut og Miljøministeriet

• Gradueret tildeling af: 

- Udsæd

- Gødning

- Planteværn: vækstregulering og svampemidler   
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HVAD ER OP OG NED I DEBATTEN OM PLØJEFRI 
DYRKNING 
Planteavlskonsulent Jeppe Berner Hansen



To do liste!

• Direkte såning (krav i CA)

• Jordens reaktion på CA

• Motivation for CA

• Erfaringer med CA

• Planteværns forbrug

• CA uden Glyphosat? 



CA, Conservation Agriculture

De 3 hovedelementer:

1) Minimal forstyrrelse af jorden – direkte såning, tandskær 
eller skiveskær, pløjning udelukket

2) Altid plantedække/planterester

3) Sundt sædskifte – aldrig samme afgrøde to gange i træk
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Jordbehandling er vigtig i det danske klima
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5,5 
o
C

7,2 oC

10,5 
o
C

10 
o
C8,3 oC

Jordbehandling øger jordtemperaturen og reducerer vandindholdet!



✓ Lavere etableringsomkostninger 

✓ Mindre tids- & 
brændstofforbrug til etablering

✓ Højere udbytter

✓ Next step

✓ Sundere jord

Motivation for CA
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8. august. Direkte såning med Mzuri med smalt tandskær
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10. okt.

Samme mark ca. en måned senere.



Kommentarer fra en CA praktiker
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✓ Grejet er ikke så vigtigt, men det er mandens indstilling 

✓ Lær at leve med at det ser lidt ”uldent ud”

✓ Lær at blive hjemme i maskinhuset, også selvom naboen kører

✓ Du kan ikke tage dig af hvad nabo´erne tænker om dine marker

✓ Det må aldrig blive til ”religion”



Forfrugt nedvisnet engrapgræs Forfrugt nedvisnet rødsvingel

Mzuri



JB 5. Direkte såning Mzuri, tandskær

Hairpinning



Planteværn ved overgang til CA

Ukrudt

• Ændret population: Obs på græs- og rodukrudt. Nogle 
oplever stigning, andre fald

• Insekter

• Lavere omkostninger til insektbekæmpelse, bl.a. lus

• Svampemidler

• Ingen ændring, enkelte har lavere omkostninger

• Sum: Stort set uændret forbrug
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Erfaringer

72

✓ Etablering: Tjek på halm og snegle

✓ Etableringstiden er halveret, brændstofbesparelse på 15-
30 l/ha. Minimal slitage. Besparelse maskinomkostninger  
= 500 kr. pr ha.

✓ Udbytter: Gennemsnitligt uændrede, kan koste lidt især i 
de første år

✓ Jorden: Bedre jordstruktur, jævne marker, bedre vand- og 
luftskifte, mindre erosion, mere liv i marken

✓ Lån/lej dig til den rigtige maskine inden store 
investeringer



”Så kommer der et alternativ”?

”Så er ploven på banen igen”

”Jeg sælger hellere gården end tilbageskridt til 
pløjning”

Allerede fra 1. februar 2020 bliver det forbudt at 
markedsføre glyphosat i Luxembourg. 

Landbrugsavisen 22. januar 2020 07:25

Hvad hvis vi ikke har Glyphosat?



Generelle anbefalinger?

✓ Direkte (Strip till) raps efter korn og frøgræs ☺

✓ Direkte (tand eller skive) hvede efter raps etc. ☺

✓ Direkte vintersæd efter korn snit. halm 

✓ Direkte vårsæd 

✓ Harvning forud for vårkorn, roer, ærter, spinat etc.! 

✓ Roer har klaret sig dårligt!





FINANSIERING AF FREMTIDENS LANDBRUG
Virksomhedsrådgiver Søren Pilegaard



Den nuværende finansiering af landbrug
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• Landbrugsejendomme er historisk se primært blevet finansieret gennem 
realkredit og bankbelåning

• 70 % Realkredit – 25 % banklån – 5 % egenfinansiering 

• Daglig drift er primært blevet finansieret via bankfinansiering 
(valutalån/driftskredit)

• Historisk set er der minimalt med krav fra den finansielle sektor vedr. 
egenfinansiering v. nyetablering eller ekspansion

• Det ændrede sig efter finanskrisen i 2008

• Nu krav om op til 30 % egenfinansiering ved nyetablering eller ekspansion

• Krav om dokumentation for opnåede resultater, samt vurdering af evner 
som driftsleder. 



Hvordan skal vi finansierer 
landbrugsejendomme i fremtiden…..? 
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• Dansk Landbrugskapital/Vækstfonden

• Investorer 

• Pensionskasser

• ”Ham som kender dig”

• Tidligere ejer

• Sharefarming – forpagtning af produktionsfaciliteter

• Crowdfunding



Dansk Landbrugskapital/Vækstfonden

• Ansvarlig lånekapital

• Højtforrentet ( 5 - 10 %) 

• Nemt at få adgang til

• Bruges ofte i finansieringsløsninger hvor bank og realkredit 
indgår.
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Investorer

• Primært erhvervsfolk, udlændinge, spekulanter m.m.

• Primær interesse for investering i jord 

• Forventer et afkast på (min 4 % + konjunkturstigninger)  

• Ved ren jord er aftaleperioden oftest på 10 årsbasis   

• Forkøbsret til forpagter ved ønske om salg

• De er svære at finde! – det kræver forarbejde og en god 
projektbeskrivelse
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Investorers forventninger til afkast
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Højere risiko

AFKAST %

12

8

4 Jord

Jord med
andel i profit/tab

Integreret medejer i landbrug med 
jord og planteavls drift

Integreret medejer i landbrug med 
jord + animalsk produktion

Højværdi afgrøder, løft i værdikæde 
samt ren animalsk produktion

Lavere 
risiko



Pensionskasser

• AP-pension med flere
• Investerer i landbrug for at få afkast til deres kunder og for 

at sprede risikoen i den samlede portefølje
• Forventer følgende afkast:

3,75 % på jord og stuehusværdi
6,75 % på driftsbygninger + årlige afskrivninger på 
bygninger 
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”Ham” som kender dig
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• Basere sit udlån på baggrund af personprofil

• Måske familiemedlem eller andre i din omgangskreds

• Du skal være vellidt som person, have bevist dit værd som 
leder og have gode driftsresultater

• Forventer som minimum et afkast på mellem 3-4%



Tidligere ejer

• Tidligere ejer lader en del af sin egenkapital stå som ansvarlig 
lånekapital over for bank og realkredit, fx sælgerpantebrev

• Overtagelse af udskudt skat ved succession og med passivpost 
kan også være en del af løsningen

• Tidligere ejer kan få tilgodehavende udbetalt i takt med, at ny 
ejer oparbejder en vis soliditet (20 – 30%)

• Forventer et afkast på 0 - 4 %

•
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Sharefarming

• Ejer bortforpagter produktionsanlæg for at opnå synergier i 
forhold til egen virksomhed

• Levering af foder til markedspris /afsætning af gylle 

• 3-5 % for finansiering af besætning

• Finansiering af smågrise via DC (4 % + 1 kr. pr. gris)

• Finansiering af slagtekalve via DC (5 % + 20 kr. pr. kalv) 

• Finansiering af foder og smågrise/kalve via Ewers til (3 - 5 %) 
mod pant i besætning     
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Crowdfunding

• Funding gennem mange bidragsydere 
• Coop Crowdfunding
• www.Lendino.dk

• Pt. kun til små projekter
• Men stort potentiale
•

86

http://www.lendino.dk/


Er investorer dyre eller billige…?

87

• Køb af svineejendom med produktion af 30 kg grise 

• Samlet svineproduktion med 500 årssøer med opdræt

• Jordareal på 151,49 ha – omdriftsareal på 139 ha.

• Udover hovedejendommen tilhører der to udlejningsboliger

• Samlet købspris 34.450.000 kr.

Belåningsgrad

Jord 22.400.000          kr. 70% 15.680.000           Kr.

Stuehus 2.000.000             kr. 70% 1.400.000             Kr.

Udlejningshuse 1.600.000             kr. 70% 1.120.000             Kr.

Driftsbygninger 4.400.000             kr. 70% 3.080.000             Kr.

Besætning 1.600.000             kr. 0% -                           Kr.

Driftsinventar m.m 2.450.000             kr. 0% -                           Kr.

Samlet købssum 34.450.000          kr. 21.280.000           Kr.

Fordeling købssum Realkreditbelåning

Ejer andel

Investor 3.000.000             kr. 75%

Landmand 1.000.000             kr. 25%

Samlet egenkapital 4.000.000             kr. 100%

Egenkapital



Er investorer dyre eller billige…?
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Realkreditlån Jord/stuehus 17.080.000          kr. 30 årigt lån, 10 års afdragsfrihed. Rente 0,25 %, Bidrag 0,95 %

Realkredit udlejning/driftsbygninger 4.200.000             kr. 20 årigt lån, med afdrag. Rente 0,25 %, Bidrag 0,95 %

Ansvarling lån investor 9.170.000             kr. 10 årigt lån med afradg, rente 7 %

Egenkapital 4.000.000             kr. Egenkapitalsforretning 10 %

Investor kr. 3.000.000   

landmand kr. 1.000.000   

Samlet købssum 34.450.000          kr.

Fordeling finansiering Låneoplysninger

Realkredit 255.360                kr.

Ansvarling lån 641.900                kr.

Forrentning egenkapital 400.000                kr.

Samlet finansieringsomkostninger 1.297.260             kr.

Årlige finansieringsomkostninger i procent 3,77%

Samlede finansieringsomkostninger



Hvad skal der til…

• Tænk alternativt…

• Accepter kompromiser…

• Accepter, at du ikke kan få det hele på én gang

Gode projekter vil altid kunne finde finansiering! 
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VI LØFTER SLØRET FOR DE NYESTE TENDENSER 
FRA FORSØGSMARKERNE
Planteavlschef Jens Ole Pedersen



Emner
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• Præsentation af vores udviklings- og forsøgsarbejde

• Nye regler for alternativer til efterafgrøder

• Flere års resultater af tidligsået hvede

• Måske nyt svampemiddel i hvede i 2019

• VKST står bag nye afprøvninger i ukrudtsbekæmpelse i spinat



VKST Field Trials Ringsted og Holeby

Landsforsøg, firmaforsøg og egne forsøg
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Søren Møller 
Forsøgsleder 
Ringsted 

Olav Høegh 
Forsøgsleder 
Holeby 



Uvildig afprøvning - fra småskala til storskala
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De 5 slags efterafgrøder

• Pligtige efterafgrøder 10,7% eller 14,7%

• Husdyrefterafgrøder

• Målrettede efterafgrøder
• Frivillige

• Obligatoriske

• MFO-efterafgrøder
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Målrettet regulering i 2021 2020
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På 74% arealet skal 
der reduceres med 
6,0-6,5 kg N/ha

= 20 % ekstra 
efterafgrøder af 
landbrugsarealet

384.000 ha ekstra 
efterafgrøder

Eller reduktion af N-
kvote med ca. 30 kg 
N/ha



Målrettet regulering
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Eksempler
Vandoplandet til Karrebæk Fjord er 
kravet på 26-35% ekstra 
efterafgrøder i 2020.

Stege Nor: 26-35%

Avnø fjord: 16-25%

Køge Bugt: 5-15%

Isefjord: 1-5%



Alternativer til efterafgrøder

Tidlig sået vintersæd nu 2 til 1
• Mellemafgrøder

Brak
• Brak langs vandløb (op til 20 m) 

• Energiafgrøder

Nedsat N-kvote
• 93 kg N/ha (under 80 organisk kg N/ha)

• 150 kg N/ha (over 80 organisk kg N/ha)

Afbrænding af fiberfraktion
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Resultater af tidlig sået vinterhvede
4 års forsøg

Ulemper

• Større risiko for lejesæd, sneskimmel, knækkefodssyge, 
goldfodssyge, 

• Større behov for ukrudtsbekæmpelse 

• Større risiko for havrerødsot

Fordele

• Større roddybde i efteråret

• Du kan spare på såsæden
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Tidlig sået vinterhvede v. 4 års forsøg
Resultater:

• 2016 merudbytte 16,5 hkg

• 2017 merudbytte 9,8 hkg

• 2018 merudbytte 10,0 hkg – højdeforskel men ingen 
sortsforskel

• 2019 merudbytte 2,2 hkg – ingen forskel i udbytte og sort

Konklusion: 

• Tidlig såning giver i de fleste år et pænt merudbytte 

• Brug sorter med svag efterårsvækst

101



Tidlig sået vinterhvede v. 4 års forsøg
Ulemper

• Større risiko for lejesæd, sneskimmel, knækkefodssyge og  
goldfodssyge

• Større behov for ukrudtsbekæmpelse 

• Større risiko for havrerødsot

Fordele

• Større roddybde i efteråret

• Du kan spare på såsæden

• Større udbytte

Har du den nødvendige kapacitet i efteråret? 
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Vigtige nye aktivstoffer/midler under 
godkendelse i EU og/eller DK
Aktivstof Eksempel på produkt(er) Status

Fenpicoxamid (Inatreq™)
(Corteva)

Univoq 
(svampe i korn)

Godkendt i EU, søgt i DK, 
forventes til 2021-sæsonen?

Mefentrifluconazol
(Revysol™)
(BASF)

Balaya
(svampe i korn)

Godkendt i EU, søgt i DK, 
forventes til 2020-sæsonen?

Boscalid
(BASF)

Entargo 
(svampe i korn)

Aktivstof godkendt i EU, men 
forsvinder pga. blandinger med 
triazol, forventes til 2021-
sæsonen



Balaya og effekt mod septoria i hvede
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Rubric

Proline

Tilt

Orius

Juventus

Revysol (Balaya)

Rubric

Armure



Relativ effekt på sygdomme i hvede

Comet
Pro

Balaya Propulse Viverda Bell Prosaro Univoq

Knækkefodsyge - * *(*) ** ** *(*) *(*)

Meldug * *** ***(*) ** ** ***(*) ***(*)

Brunrust **** ****(*) *** ****(*) ****(*) **** ****

Gulrust ***(*) **** *** ***** ***** **** ***(*)

Septoria * ****(*) ***(*) ***(*) ***(*) *** ****(*)

DTR * ** ***(*) *** ** *** ***(*)

Fusarium - * **(*) * * **(*) **(*)

Normaldosering 1,25 1,5 l/ha 1,0 1,25 1,5 1,0 1,38

Ca. pris 345 kr/l 500 kr/l 390 kr/l 425 kr/l 445 kr/l 335 kr/l 400 kr/l
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Septoria i Hereford på Flakkebjerg 2019

106

(Boscalid)

Brutto: 23 hkg/ha; Netto: 17 hkg/ha Brutto: 15 hkg/ha; Netto: 10 hkg/ha 

Foto: Lise Nistrup, AU, Flakkebjerg

Gevinst på 7 hkg/ha
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Foto: BASF

Udbytte: 101,4 hkg/ha 101,4 hkg/ha

Gevinst på 0 hkg/ha



Svampe i hvede: 
sammenligning af Balaya med kendte løsninger
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125

130

Holeby, Sheriff Sønderborg, Torp Kolding, KWS Lili

Balaya+Entargo/Balaya 2 x Viverda Propulse/Folicur Xpert
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(Forholdstal for udbytte)



Nye muligheder i ukrudtsbekæmpelse i spinat?

Idé opstået mellem en landmand og hans konsulent:

Kan Pixxaro anvendes i spinat?

Pixxaro er en blanding af Halauxifen og fluxoxypur (som starane) 
og er godkendt i koster ca. 450 kr/l godkendt til brug i korn.

Screening 2018 – fytotox (afgrøde skade)- ”off label godkendelse”

• Bekæmpe lægejordrøg i spinat

• Forbedre effekt på. f.eks. Mælder – hvor længe har vi betanal
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Nye muligheder i ukrudtsbekæmpelse i spinat?

Udbytteforsøg i 2019 ved brug af Pixxaro i spinat?

2 forsøg  en sen sort og en middelsen sort:

• Ingen udbyttetab ved 0,1 l Pixxaro/ha og 0,15l Pixxaro/ha

• Udbyttetab og blivende afgrødeskade ved 0,2 l/ha

• Spireevne ikke påvirket af Pixxaro
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Formentlig en off-label godkendelse i 2021

• Meget effektiv effekt på lægejordrøg

• God effekt på melder

• Der søges en ”off-label godkendelse” som resultat af et 
godt samarbejde mellem landmand VKST og firmaerne

• Mulighed for en betydelig billigere ukrudtsløsning
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Tak for i aften


