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En Verden med 7 mia. 
mennesker

� Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

� Middelklassen 
vokser dramatisk



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

� Eksport landbrug (50 mia.) (2011: 70 mia.)
� Eksport industrivarer (61 mia.)
� Søtransport (45-58 mia.)
� Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
� Varetilknyttede merchanting (10-14 mia.)
� Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
� Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
� En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
� …resten giver underskud



Hvad kunne dansk landbrug 
producere i 2020?

� 30 mia. kroner netto i ekstra overskud på
betalingsbalancen – 45 mia. i ekstra BNP

� 30.000 nye jobs
� 30% vækst i produktionen – afgrøder og dyr 
� Ingen forværring af den nuværende 

miljøtilstand – og sandsynligvis en forbedring
� Ingen yderligere kvælstofudledning

� Alternativet er fortsat produktionstilbagegang 
� Der kan være en ekstra gevinst på 30-35 mia. kr. 

i elproduktion på 1% af landbrugsarealet

Klik for 
fulde 

rapport



Normal miljøregulering 

� Hvad kommer 
der ud af 
skorstenen og 
andre steder?

� Hvad bliver der 
tilbage?

� Resten må I 
selv bestemme



Hvordan reguleres dansk 
landbrug i dag?

� Tilførsel af stoffer til jorden – gødning og pesticider
� Husdyrbelastning af arealerne – igen tilførsel og 

udbringningsareal
� Gødning af skov mv.
� Størrelse af bure og velfærdsareal mv.
� Reguleringsrationalet: Vi skal bestemme hvad den 

enkelte landmand må gøre, så der ikke sker unødig 
skade på natur, omgivelser, dyr, mennesker mv.

� Det er stik modsat normal miljøregulering



Hvad betyder denne 
reguleringsform?

� Suboptimering
� Jorden frembringer det, reguleringen tillader frem for det 

optimale
� Risiko for forkerte kalkuler – man tilfører det tilladelige frem for 

det rigtige niveau
� Manglende rentabilitets-konsekvenser – regulering får større 

betydning end afkast
� Manglende indflydelse på egen produktion – der skal 

eftersås på bestemte tidsrum, udbringes etc.
� Ukontrollabel udledning, da det er tilførslen, der reguleres –

samfundsmæssig ineffektivitet
� Ineffektiv arealanvendelse
� Et fattigere samfund og mindre økonomisk vækst



Vismændene – det 
miljøøkonomiske råd

(feb 2012)

Krav til regulering:
A. Skal være målrettede – altså påvirke det, man ønsker at 

begrænse direkte – eller meget tydeligt – indirekte.

B. Skal være rimelige i forhold til miljøskaden.

C. Tage højde for samspil med andre mål og miljøpåvirkninger.

D. Håndtere usikkerhed på en hensigtsmæssig måde.

E. Være konkrete og have en klar tidshorisont.

F. Modsvare problemets geografiske udstrækning.

G. Give størst mulig fleksibilitet i valget af virkemidler



Kvælstofudledning 
reguleres helt anderledes

� Stort set ingen af vismændenes krav opfyldes
� Dog lever regulering op til kravet om  

geografien og at den skal indeholde meget 
konkrete konkrete påbud

� Sådan reguleres:



�Minimumskrav til opbevaringskapacitet for husdyrgødning

�Regler for, hvornår udbringning af husdyrgødning ikke er 
tilladt, samt retningslinjer for selve udbringningen.

�Harmonibestemmelser, der regulerer mængden af 
husdyrgødning, som årligt kan tilføres pr. hektar. 
Mængden beregnes ud fra antal dyreenheder på
den enkelte bedrift.

�Naturtyper som enge, overdrev og strandenge, der er 
beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, må kun gødskes 
i det omfang, der gjaldt, da de blev beskyttet.

Vedrørende anvendelse af 
husdyrgødningen omfatter 

kravene endvidere:



Vedrørende den generelle 
gødningsanvendelse gælder:

� Der skal årligt udarbejdes mark- og gødningsplaner samt 
gødningsregnskaber, der skal indsendes til 
Plantedirektoratet.

� Der er fastsat normer for, hvor meget kvælstof der 
maksimalt må tilføres de enkelte afgrøder.

� Der er endvidere fastsat krav om minimumsudnyttelse af 
kvælstofindholdet i husdyrgødningen. Udnyttelseskravet for 
husdyrgødningens kvælstofindhold er størst for gylle og 
mindst for dybstrøelse.

� Der er fastsat krav om, hvor stor en del af en bedrifts areal, 
der skal være dækket af grønne marker.

� Kilde: Naturerhvervstyrelsen 2012











Hvordan kunne man 
regulere?

� Målet skal være klart: Et bedre vandmiljø, mere 
krat og busk til fugle eller flere fisk

� Udledningen i stedet for tilførslen – måle direkte 
frem for uklare teorier

� Betaling for udledning eller forurening – det 
koster så meget at udlede så meget

� Maximale grænser for udledning over en 
periode
� Kan gennemføres ved intensiv måling











Et smugkig i en 
kommende rapport



Fremgangen efter ændret 
regulering



Sammenfatning

� Planteproduktionen er øget med 30 %
� Den animalske produktion er vokset med 30 %
� Landbrugseksporten er steget med 42 mia. kr.
� Nettooverskuddet ved landbrugseksporten er 

steget med 30 mia. kr.
� Samfundsøkonomien er vokset med 45 mia. kr.
� Elproduktionen på marker og avlsbygninger 

bidrager med 35 mia. kr.
� 30.000 nye job er blevet skabt



30% vækst, 30 mia. i eksport,  
30.000 jobs

(45. mia. i BNP)

� Det er vigtigt, at vi forstår hvordan:
� Den rigtige jord bruges til de rigtige formål
� Hvede på hvedejord, græsning på græsarealer

� Ændret regulering er en betingelse
� Der er store institutionelle interesser i den 

nuværende regulering
� Embedsstanden – som kun kan påvirkes via 

opinionen og politikerne
� Derfor er det så vigtigt ikke at dække over brodne kar
� Minkkampagnen – fortæl sandheden



Landbruget bidrag til at 
komme ud af krisen

� Større produktion
� Langt flere jobs skabt
� Et virkeligt stort løft i eksportindtjeningen
� Mere simpel regulering – regelsanering og 

mindre bureaukrati
� Samt et renere miljø
� …og glade landmænd



Hvad sker der ved fortsat 
regulering som i dag?





Hvis vi fortsætter med 
regulering som i dag

� 10. mia. mistet i eksportoverskud
� 10.000 job tabt



Hvad mangler vi?

� Jord er efterhånden billig….
� Politisk støtte og generel goodwill
� Journalister, der forstår landbrug
� Risikovillig finansiering
� Risikovillige landmænd har vi da?
� Gode ministre
� …og åbne landmænd, der ikke dækker over de 

brodne kar
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Kvælstof: Faglige rapporter
fra 2005 og 2011 (DMU faglig 

rapport 554 og 804)

”Det er dog yderst interessant, at niveauet på 5,38 
mgN/l i 2004 statistisk ligger mellem 1,5 og 7,0 i 
forskernes egne opgørelser af usikkerheden, og at 
niveauet på 4,44 mg N/l i 2009-tallene ligger 
mellem 0,5 og 6,5, hvilket i virkeligheden betyder, 
at der ikke kan påvises et generelt fald i indholdet 
af kvælstof i de landbrugspåvirkede vandløb fra 
2004 til 2009.” (side 14 i analysen)


