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Abstract 
 
Dette Working Paper forsøger at analysere og segmentere de potentielle økologiske jord-

brugere i Danmark. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Vejle Amt, som i 

sin fordeling af bedriftstyper, heltid og deltid og  jordtyper, ligner dansk landbrug i mini-

format. 19 pct. af landmændene havde i spørgeundersøgelsen overvejet omlægning til øko-

logisk drift. Det var overvejende planteavlsbrug, hvoraf de fleste lå på sandjorde. Plante-

avlsbrugene var for 70 pct. vedkommende deltidsbrug, og de fleste lå under 30 ha. Spørge-

undersøgelsen viste, at den eksplosive vækst i økologiske mælkeproducenter ville flade ud. 

 

16 pct. af landmændene havde svaret, at de var direkte imod økologisk drift. Nå denne 

gruppe blev sammenlignet med de potentielle økologer, trådte alderen meget skarpt frem. 

Dem, som havde overvejet omlægning til økologisk drift kunne klart grupperes indenfor en 

”ungdomsgruppe” i alderen <35 år og 35-44 år. Der argumenteres i WP for, at alderen 
skal ses i sammenhæng med landmandens investeringer, som typisk foretages i de yngre 

etableringsår. På baggrund af resultaterne vurderes det, at det mest sandsynlige potentiale 

grundlag for omlæggere til økologisk produktion indenfor de næste ti år vil udgøre ca. 15 

pct. af landbrugsbedrifterne og det samlede landbrugsareal. De forventede vækstrater for 

økologisk jordbrug i Aktionsplan II og Bichel-udvalgets rapport vurderes ikke som realisti-

ske under forudsætning af en uændret incitamentsstruktur i markedet og i støttepolitikken. 
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Forord 

Dette Working Paper beskriver resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte 
konventionelle jordbrugere i Vejle Amt. Formålet med undersøgelsen er at belyse potentia-
let for omlægning til den økologiske driftsform, samt kortlægge hvilke barrierer de konven-
tionelle landbrugere mener står i vejen for en omlægning. Undersøgelsen er udført af forsk-
ningsassistent Paul Rye Kledal og tillige anvendt som specialeopgave ved Den Kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole. 
 
Undersøgelsen indgår som en del af projektet ”Økologisk jordbrugs potentiale i en bære-

dygtig udvikling – analyser af omlægningsscenarier, barrierer og virkemidler”, der er fi-
nansieret via Fødevareministeriets ordning om tilskud til udviklingsprojekter inden for øko-
logisk jordbrug. 
 
Der skal rettes en stor tak til landmændene, der har brugt tid på at udfylde spørgeskemaet 
og dermed været en forudsætning for undersøgelsens gennemførelse. Seniorforsker Mogens 
Lund og undertegnede har medvirket ved tilrettelægning af undersøgelsen og redigeringen 
af dette Working Paper. 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 
Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi. 
 
August 2000 
 
     Johannes Christensen 
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Sammendrag 

En omlægning fra konventionel til økologisk produktion indeholder mange socioøko-
nomiske barrierer. Det gælder de mere ”bløde”, som handler om holdninger, svingende 
markedspriser, ustabil afsætning, over til de mere ”hårde” barrierer, som tidligere investe-
ringer i bygninger og maskiner, specialisering af landbrugsproduktionen samt koncentratio-
nen af husdyr på bedrifter eller ligefrem regioner og landsdele. 
 
Som led i forskningsprogrammet ”Økologisk jordbrugs potentiale i en bæredygtig udvikling 

– analyser på bedriftsniveau, omlægningsbarrierer og scenarier”, er den potentielle økolo-
giske jordbruger set over ti-års perioden 1998 – 2008 forsøgt analyseret og segmenteret. 
Analyseresultaterne peger i den forbindelse på,  
 
at det mest sandsynlige potentiale grundlag for omlæggere til økologisk produktion inden 

for de næste ti år, vil udgøre ca. 15 pct. af landbrugsbedrifterne og det samlede landbrugs-

areal under forudsætning af uændret støttepolitik og incitamenter i markedet. 

  
Som metode til at afdække potentielle økologiske omlæggere er anvendt en spørgeskema-
undersøgelse, hvor forskellige forklaringsvariable til at lægge om/ ikke lægge om fra kon-
ventionel til økologisk drift indgår. Datagrundlaget er SJFI’s landbrugsregnskabsstatistik 
for Vejle Amt. Heri indgår mange oplysninger om bedrifterne, som  fx driftstype, jordtype, 
jordbrugerens alder, bedriftens størrelse, samt økonomiske resultater. Dette muliggør en 
lang række tværsnitsanalyser mellem spørgeskema og regnskabsstatistikken til at afdække 
og bekræfte generelle tendenser vedrørende de potentielle økologiske jordbrugere. 136 
landbrugere indgår i SJFI’s regnskabsstatistik for Vejle Amt og repræsenterer som stikprø-
ve amtets 4.493 landbrugere. 
 
Vejle Amt er blevet valgt, fordi amtet i sin fordeling af heltid- og deltidsbrug, plante-, 
kvæg- og svinebrug samt antal økologiske bedrifter, har den samme procentvise fordeling 
som resten af landet. Ligeledes går israndslinien gennem amtet, så den vestlige del af Vejle 
Amt er præget af sandjorde med mange kvægbedrifter, mens den østlige del af amtet består 
af lerjord og er domineret af deltids og plantebrug. Denne fordeling mellem bedrifts- og 
jordtype følger tilsvarende resten af landet. Det vil sige, på en rimelig enkel og billig måde, 
ville der med spørgeundersøgelsen eventuelt kunne drages nogle forsigtige konklusioner om 
antallet og typen af potentielle økologiske jordbrugere for Danmark som helhed.  
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Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen: 

Svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen var 78 pct., og tilbagemeldingerne blev grup-
peret efter dem som: 
 
1) har overvejet omlægning til økologisk drift 
2) dem som var imod økologisk drift 
3) dem som ikke har overvejet omlægning, men samtidigt heller ikke tilkendegivet at de var  
     imod økologisk drift (kaldet ”grå gruppe”). 
 

Hvem er de potentielle økologiske jordbrugere: 

19 pct. af alle bedrifter i Vejle Amt har overvejet omlægning til økologisk drift, og dækkede 
21 pct. af landbrugsarealet. Planteavlerne udgjorde 54 pct. af disse bedrifter, kvægbrugene 
14 pct. og svinebrugene meget overraskende 32 pct. Ca. 70 pct. af bedrifterne inden for 
planter og svin var deltidsbrug, mens alle kvægbrugene var heltidsbedrifter. Sammenlagt 
var ca. 60 pct. af de potentielle økologiske landbrugere deltidsbrug. For planteavlernes ved-
kommende lå  86 pct. af bedrifterne på sandjorde. De fleste planteavlere på deltid var alle 
bedrifter under 30 ha. For kvægbrugerne, der alle var heltid, lå 80 pct. af bedrifterne på 
sandjorde 
 
Spørgeundersøgelsen indikerer, at potentialet for vækst i den økologiske primærsektor i de 
kommende år vil kunne ligge inden for driftsgrenene planteavl og svinebrug. Spørgeunder-
søgelsen peger samtidigt på en kraftig opbremsning af den hidtidige vækst inden for 
kvæg/mælkeproduktionen. 
 
Det skal dog understreges, at konklusionerne vedrørende den økologiske svineproduktion, 
hviler på et meget spinkelt datagrundlag. 
 
Undersøgelsen viste, at de landbrugere, som har overvejet omlægning til økologisk drift kan 
indkredses efter økonomiske kriterier. Deres overvejelser kan begrundes ud fra økonomiske 
rationelle motiver, og de har i forvejen nogle produktions-tekniske forhold såvel som afsæt-
ningsmæssige muligheder, der gør, at en omlægning vil være mulig uden at påtage sig stør-
re risici. De potentielle økologiske jordbrugere er overvejende risiko-averse, og kan ikke 
betegnes som en særlig entreprenørtype, der af idealistiske grunde vil påtage sig større øko-
nomiske risici. 
 
For de potentielle økologiske husdyrproducenter gælder der nogle produktions-tekniske 
barrierer med hensyn til antallet af dyreenheder pr. hektar. For mælkeproducenter er græn-
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sen 1,0 DE/ha, med mindre der er mulighed for at skaffe tillægsjord. 42 pct. af de potentiel-
le mælkeproducenter har i spørgeundersøgelsen svaret, at de mangler jord, som en væsent-
lig barriere for at kunne lægge om. Hvis potentiale grundlaget for mælkeproduktionen skal 
udvides, kræver det, at der med tiden kan fremvises flere konkrete eksempler på succesful-
de samarbejder mellem husdyrproducenter og planteavlere. 91 pct. af de potentielle øko-
mælkeproducenter så positivt på et sådant samarbejde. Blandt planteavlerne  var det i særlig 
grad heltidsproducenterne, som vægtede denne mulighed højt.  
 
For de potentielle svineproducenter er dyreenhedsgrænsen 0,8 – 1,1 DE/ha, hvilket også må 
ses i lyset af gældende tilskudsregler. 
 

Spørgeundersøgelsen bekræftede dermed dyreenhedsgrænserne anvendt i Aktionsplan II for 

at indkredse de potentielle økologiske jordbrugere. 

 

16 pct. af landmændene havde i undersøgelsen svaret, at de var direkte imod økologisk jord-
brug. Når denne gruppe blev sammenlignet med dem, som havde overvejet omlægning til 
økologisk drift, trådte alderen meget skarpt frem. Dem som havde overvejet omlægning til 
økologisk drift kunne klart grupperes inden for en ”ungdomsgruppe” i alderen < 35 år og 
35-44 år. Ud fra en stringent økonomisk opfattelse bør alderen imidlertid ses i sammenhæng 
med investeringsprofilen for landbrugere. Her sker de store investeringsovervejelser gene-
relt i den yngre alder, mens landmanden efter de 45 år begynder at drosle ned og ikke fore-
tager de store nyinvesteringer eller deciderede produktionsomlægninger og dermed binder 
sit eventuelle økonomiske overskud af tidligere investeringer. Pensionsopsparing eller an-
den form for alderdomssikring får en højere prioritet.  
 
Landmændenes økonomiske risici og produktionstekniske muligheder er blevet vurderet i 
forhold til, om de har foretaget nye eller ældre investeringer i staldanlæg. Blandt de potenti-
elle mælkeproducenter viste det sig, at 53 pct. af dem havde foretaget nyinvesteringer i løs-
driftsstalde inden for de sidste 10 år. De øvrige 47 pct. stod overfor nogle forventede nyin-
vesteringer af deres 20-40 årige bindestalde. For svineproducenterne viste det sig, at 75 pct. 
af dem havde staldsystemer i aldersgruppen 20-30 år og inventaret 10-20 år. Med andre ord: 
 
De potentielle økologiske husdyrproducenter havde enten et produktionsapparat, der rime-

ligt nemt kunne bruges til økologisk drift, eller også stod de overfor nogle snarlige investe-

ringer, hvor forskellige markedsmuligheder blev overvejet (økologi, udegrise, velfærdsstal-

de, traditionel konventionel drift etc.). 
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Blandt planteavlere-deltid var der dog en tendens til, at ældre landmænd også kunne findes 
blandt de potentielle økologiske jordbrugere, hvilket bekræfter tesen om investeringernes 
betydning for omlægning eller ej. 
 
Spørgeundersøgelsen kunne derfor give anledning til nogle nærmere overvejelser, om der 

ikke kunne udformes forskellige strategier for en ”senior politik for potentielle økologiske 
landbrugere”, hvor aftrapningen af landbruget indarbejdes i en omlægning af bedriften til 

økologisk produktion. Ved et senere salg af bedriften vil denne være attraktiv for andre øko-

loger, da omlægningen er sket. 

 

Som et appendiks til spørgeundersøgelsen blev der registreret en interesse for økologisk 
drift blandt deltids-landmænd med special-produktioner. I spørgeskemaundersøgelsen blev 
der fundet interesse inden for: 
 
- gedemælk 
- juletræer og pyntegrønt 
- hesteopdræt og får. 
 
Spørgeundersøgelsen viste, at de økonomiske teorier omkring landbrugsproducenters for-
ventet adfærd har en betydelig styrke, når forskellige politik-scenarier skal udformes i rela-
tion til udviklingen af den økologiske jordbrugssektor. Det gælder i udformningen af den 
nuværende og eventuelt fremtidige støttepolitik, såvel som, hvis der påtænkes at lave for-
skellige brancherelaterede ”kick-start” støtteordninger. 
 
Samtidigt viser resultaterne fra spørgeundersøgelsen, at de forventede vækstrater og om-
lægningsscenarier for økologisk jordbrug i henholdsvis Aktionsplan II og Bichel-udvalgets 
rapport ikke er realistiske, og at økologisk jordbrugs rolle som et mål og/eller middel i en 
bæredygtig jordbrugs- og miljøpolitik, bør tages op og præciseres langt tydeligere.  
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1. Indledning 

1.1. Baggrund 

Økologisk jordbrug har siden 1996 været inde i en kraftig vækst. Omlægningshastigheden, 
som en procent af nye økologiske bedrifter pr. år, har i de sidste fire år ligget på mellem 40-
50 pct. Antallet af landbrugsbedrifter forventes fra år 2000 at være ca. 3.700, og dække et 
areal på 187.000 ha, hvilket svarer til 6,5 pct. af det samlede landbrugsareal1). Det i sig selv 
synes måske ikke så stort, men hvis den nuværende vækst fortsatte, sammenholdt med de 
3.000 landbrugsbedrifter der nedlægges om året, så ville dansk landbrug være omlagt til 
økologisk drift efter 10 år. Det er altså en ganske betragtelig vækst, der hidtil har foregået 
inden for den økologiske primærsektor. 
 
Imidlertid har væksten overvejende været båret af en enkelt produktionsgren: mælkeproduk-

tionen. Samtidigt er afsætningen af den økologiske konsummælk siden medio 1999 stagne-
ret ved en markedsandel på 21 pct.2). Kun lidt over halvdelen af den økologiske mælkepro-
duktion sælges i dag som økologisk, og overudbuddet truer mange af producenternes ind-
tjening, som må forventes i en årrække at lægge en kraftig dæmper på omlægningen af den 
konventionelle mælkeproduktion til økologisk. 
 
FIGUR 1.1. Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og deres areal 
 

 
Kilde: Sektion for Økologi; Landbrugets Rådgivningscenter, Øko. Web Danmark + note 1) indsat. 
           

 

                                              

1)  Økologisk jordbrug, 24 sept. 1999. Artikel: ”Flest planteavlere på vej” pp.2 
2)  Økologisk jordbrug, 27 aug. 1999. Artikel: ”Smæk til mælkeproducenter” forsiden. 

Økologiske bedrifter og areal

0

1000

2000

3000

4000

19
88

19
90

19
92

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

År

A
n

ta
l b

ed
ri

ft
er

0

50000

100000

150000

200000

A
re

al
 i 

h
aantal bedrifter

areal i ha



- 11 - 

Under økologisk jordbrugs kraftige vækstperiode fra 1996 til 1999 fulgte samtidigt en bred 
politisk velvilje til bl.a. at understøtte målene og handlingsplanerne i Aktionsplan I (fra 
1995) til fremme af den økologiske fødevareproduktion i Danmark. Et af målene var, at 
200.000 ha, 7 pct. af det samlede landbrugsareal, i år 2000 skulle være omlagt. Det mål sy-
nes foreløbigt tæt på at være indfriet. 
 
I efteråret 1998 udmeldte Det Radikale Venstre ønsker om en 50 pct. omlægning af jord-
bruget til økologisk drift i løbet af 10 år, og Bichel-udvalget afleverede i april 1999 sin del-
rapport vedrørende konsekvenserne af en 100 pct. omlægning i Danmark. Ligeledes indgår 
økologisk jordbrug i den europæiske debat, som en landbrugsproduktion, der kan være med 
til at  reducere belastningen med de stigende mængder pesticider og nitrat i grund- og drik-
kevandet. Det gælder først og fremmest i forbindelse med udformningen af retningslinierne 
for EU’s nye landbrugspolitik beskrevet i Agenda 2000, EU’s Drikkevandsdirektiv og EU’s 
Nitratdirektiv. I forlængelse af disse direktiver har Danmark i forbindelse med udformnin-
gen af Vandmiljøplan II opstillet det mål, at 230.000 ha (7 pct. af landbrugsarealet) skulle 
være økologisk drevet ved udgangen af år 2003. 
 
I januar 1999 udkom Aktionsplan II – Økologi i udvikling, som i forlængelse af den første 
Aktionsplan fortsat skal understøtte sektorens videre udbredelse. I Aktionsplan II vurderes 
det  at efterspørgslen efter økologiske fødevarer de nærmeste år stadig vil overstige udbud-
det. På den baggrund har Aktionsplan II udarbejdet en prognose for omlægning i femårspe-
rioden 1998-2002 gengivet i figur 1.2. Det konkluderes, at den mest sandsynlige udvikling 
vil være, at det samlede omlagte areal vil stige fra ca. 100.000 hektar til lidt under 300.000 
hektar. Dvs. det økologiske areal forventes i år 2003 at udgøre 10-11 pct. af det samlede 
landbrugsareal på 2.762.000 ha. (Landøkonomisk oversigt, 1999). 
 
FIGUR 1.2. Prognose for omlægning i femårsperioden 1998 – 2002 

 
Kilde: Aktionsplan II, kapitel 3.3 pp. 105, januar 1999. 
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I forlængelse af denne prognose, er der i Aktionsplan II udarbejdet en analyse og identifice-
ring af barrierer for omlægning til økologisk drift, samt hvilke driftsgrene og bedriftstyper 
der reelt er potentielle omlæggere. Med barrieregrænser på 0,8 og 1,0 DE/ha for henholds-
vis svin og kvægbrug og planteavlsbedrifter uden sukkerroer, kom Aktionsplan II frem til at 
ca. 22.000 bedrifter fordelt på knap 800.000 hektar var umiddelbart potentielle økologiske 
landbrug (tabel 1.1). Der er her tale om ca. 30 pct. af dansk landbrugs samlede areal, og 39 
pct. af samtlige bedrifter på 57.600 (Landøkonomisk oversigt, 1999). 
 
TABEL 1.1. Antal potentielle omlæggere i Danmark 
   
 Antal bedrifter Antal hektar 
   
Plantebrug  18.893 573.000 
Kvæg < 1 de/ha 1.733 144.000 
Svin < 0,8 de/ha 1.832 100.000 
   
Total 22.458 817.000 
 
Kilde: Aktionsplan II, pp. 120, egen tabel. 
 
 
Bichel-udvalget, der skulle vurdere de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling 
af pesticidanvendelsen, benyttede bl.a. i ”Rapport fra hovedudvalget” prognosen fra 
Aktionsplan II for udviklingen i økologisk jordbrug. De 50.000 ha pr. år, som Aktionsplan 
II forventer ville blive omlagt i perioden 1998-2003, fremskriver Bichel-udvalget i 
henholdsvis et 10 og 20 års scenarie. Det betyder, at der i år 2008 ville være 600.000 ha og i 
år 2018 1.100.000 ha. omlagt til økologisk jordbrug. Resultatet ville, ifølge Bichel-
udvalgets beregninger, blive en nedgang i behandlingshyppigheden på 14-18 pct. efter 10 år 
og 35 pct. efter 20 år (tabel 1.2). Økologisk jordbrug kunne på denne baggrund indgå som 
et vigtigt middel til at reducere pesticidbelastningen i Danmark, konkluderes det. 
  
TABEL 1.2. Forventet økologisk areal efter 10 og 20 år og efterfølgende reduktion i pesticid-

behandlingen 
   
 1998-2008 1998-2018 
   
Omlagt areal (ha) 600.000 1.100.000 
Nedgang i behandlingshyppighed ( pct.) 14-18 35 
 
Kilde: Bichel-udvalget ”Rapport fra hovedudvalget” pp.113, egen tabel. 
 
 

Men er det overhovedet realistisk at bygge prognoser på nogle foreløbige eksplosionsagtige 
vækstrater inden for det økologiske jordbrug uden at analysere dybere, hvem det er, som 
indtil videre har lagt om? Det gælder bedriftstyper (plante, kvæg og svin), hel- og deltids-
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landbrug, aldersgrupper, arealstørrelser osv. Er det overhovedet realistisk at bygge dele af 
miljøpolitikken på, at den overvejende markedsdrevne omlægning fortsætter i samme takt 
som hidtil? Hvis ikke, hvilken betydning kan det eventuelt få for yderligere regulering over-
for det konventionelle landbrug? Hvilken betydning kan det eventuelt få for den fremtidige 
støttepolitik overfor det økologiske jordbrug? 
 
Med disse spørgsmål er følgende problemformulering blevet valgt: 
 
Problemformulering: 
 
Er de forventede omlægningsscenarier for økologisk jordbrug i henholdsvis Aktionsplan II og Bichel-
udvalgets rapport overhovedet realistiske? 
 
 
 
I tilknytning til problemformuleringen vil nedenstående arbejdshypoteser blive anvendt: 
 

Arbejdshypoteser: 
 
1. Dem som lægger om til økologisk jordbrug kan overvejende grupperes og beskrives ud 

fra rationelle økonomiske motiver og adfærd. Det vil sige, at de landbrugere som lægger 
om til økologisk drift udnytter deres informationer om markedet bedst muligt til at pro-
fitmaksimere. 

 
2. Planteavlere deltid på sandjord, vil på grund af den nuværende øko-støttes relative høje 

andel af det økonomiske udbytte, være mere motiveret for at lægge om end planteavlere 
hel- og deltid på lerjord. 

 
3. Potentielle økologiske mælkeproducenter vil fortsat domineres af heltidslandmænd på     

sandjordsbedrifter. 
 
4. Potentielle økologiske svineproducenter, vil fortrinsvis kunne findes blandt deltidsland    

mænd, og/eller planteavlere der overvejer at omlægge deres bedrift. 
 
5. Dem som lægger om til økologisk produktion, kan indkredses til en bestemt aldersgrup-

pe. 
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Arbejdshypoteserne bygger på overvejelser fra den mikroøkonomiske teori, samt finder 
støtte i Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Instituts (SJFI) Rapport nr. 100 ”Produk-
tionsmuligheder og økonomi på økologiske jordbrugsbedrifter” (Folkmann & Poulsen, 

1998), SJFI’s ”Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug” 1996/97 og 1997/98, samt Akti-
onsplan II. 

 
 
1.2. Formål 

Formålet med undersøgelsen er: 
 
     At vise, med økonomiske analyser og baggrund i mikroøkonomisk teori, koblet til en  
     spørgeundersøgelse blandt konventionelle landbrugere, hvem og hvor mange potentielle  
     økologiske jordbrugere, der reelt kan forventes set over en ti-årig periode. 
 
En omlægning fra konventionel til økologisk jordbrugsproduktion indeholder mange for-
skellige socioøkonomiske barrierer, som både kan bremse og eventuelt give tilbageslag i en 
omlægningsproces. Det gælder de mere ”bløde” barrierer, som handler om holdninger, svin-
gende markedspriser, ustabil afsætning, over til de mere ”hårde” barrierer, som tidligere 
investeringer i bygninger og maskiner, specialisering af landbrugsproduktionen samt kon-
centrationen af husdyr på bedrifter eller ligefrem regioner og landsdele. 
 
Det kunne derfor være nyttigt at få afklaret, hvor stort omlægningspotentialet reelt er, set 
over en ti-års periode.  
 
Undersøgelsen vil derfor søge at tilvejebringe de nødvendige data, som kan præcisere antal-
let af reelle potentielle økologiske landbrugere. Ligeledes vil de forskellige barrierer for 
omlægning blive kortlagt og dermed sige noget om, hvilke der hidrører fra usikkerhed om 
afsætning, priser eller strukturelle og finansielle forhindringer. 
 
Fra de faglige organisationer såvel som fra Fødevareministeriet, fødevareindustrien og de-
tailhandelen, må der forventes at være særlig stor interesse for at få indkredset antallet og 
typen af bedrifter, som er potentielle økologiske jordbrugere inden for de næste 10 år.  
 
Antallet af potentielle økologiske jordbrugere har stor betydning for de fremtidige vækst-
muligheder i den økologiske produktion, ligesom typen af bedrifter afgør, hvilke produktka-
tegorier, der vil blive udbudt. Det gælder både i råvareleverancer såvel som nye forarbejde-
de produkter. Med Aktionsplan II planlægges der initiativer til eksportfremstød af danske 
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økologiske produkter. Det vil kræve yderligere sikkerhed for stabile råvareleverancer, samt 
indgående kendskab til fremtidige potentielle økologiske jordbrugere. 
 
Disse og andre spørgsmål vil blive vurderet i rapporten med baggrund i de gennemførte 
økonomiske analyser og resultater. 
 
 

1.3. Indhold 

Kapitel 2: Spørgeskemaundersøgelsen. Design og gennemførelse, fortæller om spørgeske-
maundersøgelsens opbygning, metoder som er valgt, og hvornår og hvordan den er blevet 
gennemført. 
 
Kapitel 3:  Datagrundlag. Jordbrugere i Vejle Amt, redegør for hvorfor specielt Vejle Amt 
er blevet udpeget som repræsentant for resten af landets øvrige jordbrugere i spørgeskema-
undersøgelsen, samt diskuterer de statistiske usikkerheder, der kan være forbundet ved at 
arbejde med stikprøver. 
 
Kapitel 4: Spørgeskemaundersøgelsens resultater,  indleder med et generelt overblik over 
hvor mange som har besvaret undersøgelsen. Dernæst er kapitlet underopdelt i forhold til de 
tre grupper som spørgeskemaundersøgelsen er blevet analyseret ud fra: a) Dem som har 

overvejet omlægning til økologisk drift, b) dem som ikke går ind for den økologiske drifts-

form, og c) den ”Grå gruppe”, dem som ikke er imod, men heller ikke har overvejet om-
lægning til økologisk produktion. Inden for de tre grupper analyseres der yderligere på 
driftsgrene (planter, kvæg og svin) og driftstyper (hel- og deltid). 
 
Kapitel 5: Diskussion og konklusion på spørgeskemaundersøgelsen, samler op på de empi-
riske resultater, der kom ud af spørgeskemaundersøgelsen, og analyserer dem i forhold til 
de valgte arbejdshypoteser. Dernæst vurderes undersøgelsens validitet i forhold til at repræ-
sentere resten af landet, og spørgeskemaundersøgelsen som metode evalueres. 
 
Kapitel 6: Antal potentielle økologiske jordbrugere i Danmark, tager fat i selve problem-
formuleringen fra kapitel 1, og vurderer de forventede omlægningsscenarier i henholdsvis 
Aktionsplan II og i Bichel-udvalgets rapport i forhold til undersøgelsens resultater. 
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2. Spørgeskemaundersøgelsen. Design og gennemførelse 

2.1. Design 

Spørgeskemaet er opbygget efter den kvantitative undersøgelsesmetode (Hellevik, 1996). 
Denne metode er valgt, fordi den kan give et bredt overblik over hvem og hvor mange, der 
har overvejet omlægning til økologisk drift. Ligeledes forventes den at kunne give nogle 
generelle svar på hvorfor, set i relation til de teoretiske overvejelser omkring økonomisk ra-
tionel adfærd på individ niveau. 
 
Spørgeskemaet består af fire A4 sider (se evt. bilag 8). Skemaet er selvadministrerende og 
indeholder standardiserede svarmuligheder. Denne specifikke form af den kvantitative me-
tode betegnes også som survey-metoden.  
 
For at sikre en så høj svarprocent som overhovedet muligt, får respondenten reelt kun stillet 
ét spørgsmål at besvare i skemaet af typen: 
 
Hvis en TV-journalist spurgte dig om, hvorfor du ikke er gået over til økologisk drift, hvad 

ville du så begrunde det med? 

 
Svarmulighederne, der er givet på forhånd, er samtidigt underopdelt i forskellige emne-
grupper: 
 
- Personlige 
- Afsætning 
- Reglerne 
- Strukturelle  
- Produktionen 
 
Respondenten bliver afslutningsvis bedt om at prioritere sine svar i emnegrupperne efter en 
skala på 1 til 3. Fx, hvis de personlige forhold vægter meget i overvejelserne om ikke at gå 
over til økologisk drift, får de karakteren tre. Modsat, hvis reglerne ikke betyder så meget, 
vægtes de med karakteren 1. 
 
Inden for emnegrupperne er der åbnet op for alternative svar. Det giver dels mulighed for at 
få information, som ellers ikke ville være kommet via de standardiserede svar, dels kan det 
bidrage til at respondenterne er mere engagerede i svarprocessen. 
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Derudover er respondenten blevet bedt om at redegøre for alder og type af staldbygninger 
og inventar (ved afkrydsning). Det skyldes, at tidligere investeringer ikke fremgår af regn-
skaberne, og  regnskaberne kommer til at danne baggrunden for tværsnitsanalyserne med 
hensyn til bedriftsstørrelse, hel- eller deltid, driftsform osv. Ligeledes formodes det, at tidli-
gere investeringer vil have indflydelse på en jordbrugers investeringsprofil, der igen forven-
tes, i et vist omfang, at kunne henføres til en bestemt aldersgruppe, aldersprofil. Alderspro-
filen, knyttet til en bestemt investeringsprofil, kunne forventes at have indflydelse på, hvem 
der overvejer at lægge bedriften om til økologisk drift. 
 
 

2.2. Gennemførelse 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført i perioden 1. april til 1. juli 1999, ved ud-
sendelse til 136 landmænd i Vejle Amt, som indgår i SJFI’s regnskabsstatistik. Forinden 
blev spørgeskemaet læst igennem af landbrugskonsulenter, økologiske såvel som konventi-
onelle, samt 10 tilfældigt udvalgte landbrugere (alle konventionelle). Til spørgeskemaet var 
vedlagt et følgebrev, hvori spørgeskemaundersøgelsens formål blev beskrevet (se bilag 8).  
 
Medio april, 2 uger efter udsendelse, var 60 spørgeskemaer (ud af 136) allerede retur, og ef-
ter 6 uger var der i alt modtaget 81 spørgeskemaer. Det gav en returprocent på henholdsvis 
44 pct. og 60 pct. 
  
Den 20 maj, 6 uger efter udsendelse af spørgeskemaet, blev der sendt et opfølgningsbrev til 
dem som endnu manglede at besvare (se bilag 8). Til opfølgningsbrevet var spørgeskema og 
frankeret svarkuvert igen vedlagt i tilfælde af, at det var bortkommet siden første henven-
delse.  
Opfølgningsbrevet resulterede i, at 33 flere spørgeskemaer kom retur i løbet af de næste 6 
uger, så returnerede spørgeskemaer kom op på i alt 114 stk. – en returprocent på 84 pct. 
 
Et typisk kendetegn ved spørgeskemaernes tilbagekomst var, at efter udsendelse kom de 
fleste retur inden for de første 14 dage. Det gjaldt både ved udsendelse af spørgeskemaet 
første gang, såvel som efter opfølgningsbrevet. 
 
Den høje returprocent på spørgeskemaerne ses som en bekræftelse af spørgeskemaets enkle 
design. 
 
Det gælder om at finde en balance mellem et simpelt, ikke tidskrævende spørgeskema, og 
så samtidigt sikre en høj kvalitet i retursvarene. Denne model kan bl.a. sikres via regnska-
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berne som SJFI besidder på de enkelte respondenter. De standardiserede svarmuligheder, 
opdelt i emnegrupper (personlige, afsætning etc.) kan nemlig igen knyttes til en mængde 
baggrundsvariable som alder, indkomstgruppe, hel- og deltid, driftsform fra respondenter-
nes regnskaber. Dermed kan spørgeskemaet i langt højere grad designes som et supplement 
til den almindelige regnskabsstatistik. 
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3. Datagrundlag.  Jordbrugere i Vejle Amt 

3.1. Valg af respondenter 

En undersøgelse der ønsker at finde ud af, hvor mange potentielle økologiske jordbrugere 
der er inden for de næste 10 år, kunne som udgangspunkt målrettes mod dem, som allerede 
har lagt om til økologisk produktion. 
 
Ved at analysere for bedriftstyper, arealstørrelser, alders- og økonomiske størrelsesgrupper, 
strukturelle og finansieringsmæssige barrierer såvel som personlige, kunne der måske siges 
noget om, hvor stor en rekrutteringsbase den økologiske primærproduktion kan forvente at 
trække på. 
 
I tabel 3.1, som er en reduceret udgave af bilag 1, er den økologiske produktion sammen-
holdt med den konventionelle produktion for hele landet. Som det fremgår af procentsøjler-
ne, er den økologiske produktion præget af et betydeligt kvæghold (mælkeproduktion), 
mens svineproduktion er ubetydelig. Antallet af økologiske jordbrugere i alderen 35-44 er 
markant (45 pct.), mens gruppen fra 55 til 64 skiller sig ud med kun 10 pct. Brugerne på de 
økologiske bedrifter er i gennemsnit 43 år og således 8 år yngre end brugerne på konventio-
nelle bedrifter. Det er en så væsentlig forskel at øvrige statistiske analyser vil være svært 
sammenlignelige. Det skyldes bl.a., at der er en betydelig sammenhæng mellem brugeral-
der, effektivitet (fx lønningsevne pr. time), gældsprocent og investeringer. 
 
TABEL 3.1. Økologisk produktion sammenholdt med den konventionelle for hele landet 
     
 Hele landbrugsproduktionen Økologisk produktion hele landet 
     
 Total Pct. Total Pct. 
     
Driftsform: 
  Planter 
  Kvæg 
  Svin 

 
30.524 
18.746 
11.094 

 
49 
30 
18 

 
730 
601 
96 

 
51 
42 
7 

     
Aldersgrupper: 
  < 35 
  35-44 
  45-54 
  55-64 
  > 65 

 
8.053 

13.625 
15.549 
13.386 
11.634 

 
13 
22 
25 
22 
19 

 
217 
646 
381 
138 
45 

 
15 
45 
27 
10 
3 

     
Arealgrupper: 
   5-10 ha 
  10-20 
  20-30 
  30-50 
  50-100 
  > 100 

 
12.324 
13.184 
8.284 

10.855 
11.874 
5.528 

 
20 
21 
13 
17 
19 
9 

 
652 
149 
169 
305 
152 

0 

 
46 
10 
12 
21 
11 
0 

     
Total 62.247  1.427  
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Blandt arealgrupperne dominerer de økologiske jordbrugere med hele 46 pct. af bedrifterne 
mellem 5-10 ha, hvor de konventionelle kun udgør 20 pct.  
 
En undersøgelse, der kun tager de nuværende økologiske jordbrugere som model for frem-
tidige potentielle omlæggere, kunne muligvis give et billede af en pionérgruppe med be-
stemte økonomiske, strukturelle og personlige forudsætninger. Halberg, Michelsen & Noe, 

1999, fandt med baggrund i tre spørgeskemaundersøgelser - henholdsvis i 1991 og 1994 ret-
tet mod alle autoriserede økologiske landmænd, og i årene 1995-97 rettet mod alle ny-
autoriserede frem til følgende: Omlægningen til økologisk drift motiveres overvejende ud 
fra et miljømæssigt engagement parret med ønsker om faglig og personlig selvrealisering. I 
begge de tidlige undersøgelser (1991 og 1994) prioriteres ”udsigten til bedre økonomi” ab-
solut lavest med en tilslutning på 7-10 pct. Hos ”nyomlæggerne” i den sidste undersøgelse 
prioriteres de økonomiske muligheder langt højere. 
 
Dette ”værdiskred” hos de økologiske jordbrugere over tid kunne eventuelt ses som 1) en 
generel trend i samfundet som helhed, 2) når rekrutteringsfladen bliver bredere pga. af øget 
forbrugerafsætning,  kommer andre og mindre idealistiske synspunkter til at præge den øko-
logiske bevægelse, eller 3) tilskuddene til økologisk drift er blevet mere attraktive og mål-
rettet i forhold til de enkelte driftsgrenes behov. En undersøgelse alene møntet på de nuvæ-
rende økologiske jordbrugere, ville formentlig derfor ikke være særlig velegnet til at sige 
noget om, hvilke konventionelle landbrug, der har potentiale for økologisk produktion, samt 
hvilke barrierer de p.t. står overfor. 
 
Omvendt kunne en undersøgelse blandt de konventionelle landbrugere vedrørende mulig-
heder og barrierer for økologisk produktion være med til at bekræfte, hvad man i dag ved 
om de økologiske pionérer: At de generelt er yngre, at kvægbrugerne eventuelt fortsat vil 
dominere, at de økonomiske muligheder vil komme til at vægte højere etc. 
 
På baggrund af ovenstående vælges det, at udforme og målrette spørgeundersøgelsen i for-

hold til de konventionelle landbrugere.  

 
 

3.2. Valg af undersøgelsesområde 

Spørgeundersøgelsen bygger på SJFI’s 1.956 bedriftsregnskaber, der er et repræsentativt 
udsnit for alle landbrugsbedrifter. De udvalgte bedriftsregnskaber gælder for året 1997 – fra 
tidligt 1997 til tidligt 1998, idet de udvalgte regnskaber har statustidspunkt i perioden 1. ja-
nuar – 1. juli.  
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Det vælges imidlertid at afgrænse undersøgelsen til Vejle Amt, hvorfra SJFI har 136 regn-
skabsindberetninger. Som det fremgår af tabel 3.2 ligner Vejle Amt i sin procentvise forde-
ling af heltids- og deltidsbrug, kvæg-, svine- og plantebrug, Danmark som helhed. Ligele-
des er den vestlige del af Vejle amt præget af sandjorde med mange kvægbedrifter, mens 
den østlige del af amtet består af lerjord og er domineret af deltids- og plantebrug (Schou, 

S., 1998). Der kunne dermed eventuelt drages nogle forsigtige konklusioner vedrørende an-
tallet af potentielle økologiske bedrifter for hele Danmark både i relation til jordbonitet og 
bedriftstype.  
 
TABEL 3.2. Fordeling af bedriftstyper  for hele landet og Vejle amt 
         

 HELE LANDET VEJLE  AMT 
         
 Heltid Deltid Total Pct. Heltid Deltid Total Pct. 

         
Driftsform:         
  Plante 5.133 25.391 30.524 49  pct. 332 1.779 2.111 47  pct. 
  Kvæg 12.512 6.234 18.746 30  pct. 835 464 1.299 29  pct. 
  Svin 8.425 2.669 11.094 18  pct. 803 282 1.085 24  pct. 
  Pelsdyr 843 1.040 1.883 3  pct. 0 0 0 0  pct. 
         
Total 26.913 35.334 62.247  1.970 2.525 4.493  
         
Pct. 43  pct. 57  pct.   44  pct. 56  pct.   

 
 

3.3.  Statistiske usikkerheder 

SJFI’s regnskabsstatistik bygger som nævnt på en stikprøve på 1.956 bedrifter, der igen er 
baseret på en landbrugspopulation på 62.247 bedrifter. Populationen af landbrug omfatter 
samtlige bedrifter, som ifølge Danmarks Statistiks landbrugs- og gartneritællinger har et 
standarddækningsbidrag fra landbrugsproduktionen på mindst 50 pct. af bedriftens samlede 
standarddækningsbidrag fra landbrugs- og gartneriproduktionen, og som har et dyrket areal 
i alt - bortset fra skov og have – på 5,0 ha og derover. Desuden indgår arealløse bedrifter 
med pelsdyr, ligesom der kan indgå enkelte andre bedrifter med mindre end 5,0 ha, såfremt 
den økonomiske størrelse overstiger 4 ESE. 1 ESE er en økonomisk størrelsesenhed, som 
svarer til et standarddækningsbidrag på 1.200 ECU eller 8.987 kroner (97/98). 
 
I forbindelse med udvælgelsen af de regnskabsførende landbrug er der på basis af land-
brugs- og gartneritællingen i sommeren 1996 foretaget en inddeling af populationen i grup-
per (stratifikation af populationen). Denne inddeling danner grundlag for stikprøvens forde-
ling og bygger på en klassifikation beskrevet i tabel 3.3. 
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TABEL 3.3.  SJFI’s populationsstratifikation 
  
Klassifikation Antal grupper 
  
Beskæftigelsesforhold 2 
Økonomisk størrelse 11 
Driftsform 18 
Landbrugsareal 9 
Brugeralder 5 
Beliggenhed 11 

 
 
Den enkelte bedrifts placering i statistikken er baseret på en fornyet klassificering ud fra 
regnskabsdata og ikke i henhold til landbrugs- og gartneritællingen. 
 
For landbruget under eet udgør stikprøven 3,1 pct. af hele populationen. Ser man på delpo-
pulationerne, varierer udvalgsprocenten imidlertid betydeligt. Det fremgår tydeligt af tabel 
3.4, hvor procenterne for de tre driftsformer og heltid og deltid i stikprøven for Vejle Amt 
skiller sig mærkbart ud i forhold til totalpopulationen. 
 
TABEL 3.4. SJFI’s stikprøve i Vejle Amt samt alle bedrifter i Vejle Amt 
         

 VEJLE  AMT VEJLE AMT   STIKPRØVE 
         
 Heltid Deltid Total Pct. Heltid Deltid Total Pct. 

         
Driftsform: 
  Plante 
  Kvæg 
  Svin 
  Pelsdyr 

 
332 
835 
803 

0 

 
1.779 

464 
282 

0 

 
2.111 
1.299 
1.085 

0 

 
47  pct. 
29  pct. 
24  pct. 

 
11 
41 
53 
0 

 
23 
4 
4 
0 

 
34 
45 
57 
0 

 
25  pct. 
33  pct. 
42  pct. 

         
Total 1.970 2.525 4.493  105 31 136  
         
Pct. 44  pct. 56  pct.   77  pct. 23  pct.   

 
 
Det skyldes, at SJFI-stikprøven er udvalgt med det formål at beskrive bruttoproduktions-
værdien i landbruget bedst muligt, og da de store brug bidrager forholdsvist meget til sekto-
rens samlede produktion er disse ”bevidst” overrepræsenteret ved den stratificerede indsam-
ling. 
 
For at give et ”korrekt” billede af total populationen har de enkelte bedrifter fået tildelt in-
dividuelle vægte. Vægtene afhænger af udvalgsandelen i det stratum, bedrifterne tilhørte 
ved udvælgelsen, dvs. tællingen i sommeren 1996. 
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Til spørgeskemaundersøgelsen i Vejle Amt vil svarprocenten næppe blive 100. De modtag-
ne bedrifters svar med deres individuelle vægte vil derfor medføre en skævvridning, når der 
skal laves konklusioner for hele populationen i Vejle Amt. 
 
Der kan enten komme til at mangle bedrifter inden for bestemte strata, eller man kan have 
fået svar fra nogen bedrifter, der vægter meget inden for bestemte strata. Usikkerheden for 
gennemsnitsberegninger og konklusioner vil derfor vokse. 
 

 Der vil i rapporten blive gjort opmærksom på, når og hvis konklusioner kommer til at hvile 
på for usikkert et grundlag. 
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4.  Spørgeundersøgelsens resultater 

4.1.  Generelle overblik 

Som beskrevet under metode indeholder spørgeskemaundersøgelsen en sample på 136 
landbrugere i Vejle Amt repræsentativt dækkende for hele Vejle Amt. Ud af de 136 udsend-
te spørgeskemaer kom 116 retur, hvoraf 10 var blanke (ikke besvaret overhovedet). Det vil 
sige, ud af de 136 spørgeskemaer kom der 106 reelle besvarelser retur. I alt en reel svarpro-
cent på 78 pct. 
 
Antal spørgeskemaer udsendt  136 
 
Antal spørgeskemaer retur  116 
Antal blanke     10 
Antal besvarede skemaer retur  106 
 
Svarpct. af returnerede besvarelser    78 
 
I tabel 4.1 er fordelingen af de 136 spørgeskemaer placeret i forhold til driftsgrene, heltids- 
og deltidsbedrifter. 
 
Modtagne besvarelser inden for den enkelte driftsgren er gjort sammenlignelig med hvor 
mange samplen reelt bestod af (total kolonnen). Fx inden for driftsgrenen Planter har 6 hel-
tidslandmænd besvaret spørgeskemaet, mens samplen reelt bestod af 11. De resterende 5 
besvarelser fordelte sig som 3 blanke og 2 ikke returneret. 
 
TABEL 4.1. Spørgeskemaernes fordeling 
              
 Planter total Kvæg total Svin total Blanke Ikke returneret I alt 
       P K S P K S  
              
Heltid          6 11    33 41   43   53 3 1 3 2 7 7   105 
Deltid        17 23      4   4     3     4 3 0 0 3 0 1    31 
          
I alt 23 34    37 45   46   57 10 20 136 
              
Svar pct.        71     82    81         

 
 
Som det fremgår af tabel 4.1 har planteavlerne stået for den laveste svarprocent (71 pct.), 
kvæg den højeste (82 pct.). Heltidsbedrifterne har været ”ringest” til at returnere besvarel-
serne. En mulig forklaring på planteavlernes lave svarprocent kunne ligge i spørgeskemaets 
design. Allerede på forsiden afkræves landbrugeren i spørgsmål 3, hvilken staldindretning 
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og type han/hun har. Her har enkelte af planteavlerne besvaret ”at de ikke har dyr” og ladet 
resten af spørgeskemaet stå blankt. Nogle af planteavlerne kunne derfor have tænkt, at 
spørgeskemaet ikke var rettet mod dem. Selvom om spørgeskemaet har været sendt ud til 
konsulenter og landmænd i en slags forundersøgelse, og tilretninger er sket i dialog i den 
forbindelse, har opmærksomheden ikke været rettet mod at landmænd inden for de enkelte 
driftsgrene kunne opfatte skemaet forskelligt. 
 
Blandt de 136 landbrugere, som i SJFI’s regnskabsdatabase er registreret som konventionel-
le landbrugere, har 5 stk. i deres returnerede spørgeskemaer besvaret, at de enten er under 
omlægning, eller allerede er omlagt til økologisk drift. De fem landbrugere fordelte sig på 
følgende driftsgrene, alder-, areal- og økonomiske grupper. 
 
Af tabel 4.2 fremgår, at de fem var alle heltidsbrug, og lå i alderskategorien under 35 år og 
35-44. To landbrugere lå i arealgruppen 20-30 ha (1 kvæg, 1 svin), mens de resterende hen-
holdsvis lå i gruppen 50-100 ha, og en enkelt større end 100 ha. De fem landbrugere lå med 
hensyn til den økonomiske gruppe i henholdsvis  40-99 ESE  og 100-250 ESE.  

 
TABEL 4.2. Samplens 5 landbrugere som havde lagt om til økologisk drift                                       
    
 Planter  Kvæg Svin 
    
Aldersgr. 
  < 35 år 
  35-44 
  45-54 
  55-64 
  > 65 

 
   1 
   0 
   0 
   0 
   0 

 
   2 
   1 
   0 
   0 
   0 

 
   1 
   0 
   0 
   0 
   0 

    
Arealgr. 
  5-10 ha 
  10-20 
  20-30 
  30-50 
  50-100 
  > 100 

 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
   1 

 
   0 
   0 
   1 
   0 
   2 
   0 

 
   0 
   0 
   1 
   0 
   0 
   0 

    
Økon.str.gr. 
  < 8 ESE 
  8-16 
  16-40 
  40-99 
  100-250 
  > 250 

 
   0 
   0 
   0 
   0 
   1 
   0 

 
   0 
   0 
   1 
   0 
   0 
   0 

 
   0 
   0 
   0 
   1 
   0 
   0 

    
Total    1    3    11) 
 
1) Svin er ikke en svinebedrift, men dækker over høns, der er registreret som en svinebedrift. 
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De fem omlagte landbrugere var altså kendetegnet ved at være heltidsbrug, unge, middel til 
store brug og tilsvarende for deres økonomiske størrelse. 
  
Fra det generelle overblik med besvarelsernes fordeling på driftsgrene samt heltid- og del-
tidsbedrifter, vil de 104 besvarelser (minus de fem omlagte) blive afdækket under følgende 
kategorier: 
 
1. Dem som i spørgeskemaets pkt. 6. har sat kryds ved ja til spørgsmålet om ”de har over-

vejet at lægge bedriften om til økologisk produktion”. De besvarelser vil blive analyseret 
nærmere i kapitel 4.2: Hvem har overvejet omlægning til økologisk produktion? 

 
2. Dem som i spørgeskemaets pkt. 4. A. under personlige barrierer har sat kryds ved ”jeg 

går ikke ind for den økologiske driftsform”. De besvarelser vil blive gennemgået i kapi-
tel 4.3: Hvem går ikke ind for den økologiske driftsform?     

 
3. Dem som i pkt. 6. har svaret nej til at de overvejet at lægge bedriften om til økologisk 

produktion, men som modsat ikke har sagt at de er imod den økologiske driftsform. De 
vil i kapitel 4.4, i relation til de to øvrige grupper blive gennemgået og analyseret under 
betegnelsen: ”Den Grå gruppe”. 

 
 

4.2. Hvem har overvejet omlægning til økologisk produktion? 

Ud af de 106 returnerede besvarede spørgeskemaer (minus fem omlagte beskrevet i tabel 
4.1), har 20 stk. sat kryds ved ja til spørgsmålet: ”Har du overvejet at lægge bedriften om til 
økologisk produktion?”. 
 
De 20 landbrugere, som havde overvejet at lægge om til økologisk drift, fordelte sig på føl-
gende driftsgrene såvel som heltids- og deltidsbrug (tabel 4.3). 
 
TABEL 4.3. Antal som har overvejet økologisk drift 
     
 Planter   Kvæg   Svin   Total 
     
Heltid     4     7     4 15 
Deltid     4     0     1 5 
     
I alt     8     7     5     20 
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Umiddelbart kunne det se ud som om heltidsbrugene dominerer med 15 ud af 20 besvarel-
ser, men analyseret for bedriftsvægte fremkommer der et noget andet billede af, hvem og 
hvor mange bedrifter, der i Vejle Amt har overvejet at lægge om til økologisk drift. 
 
Som det fremgår af tabel 4.4 udgør deltidsbrugene på henholdsvis plante- og svinebrugene 
næsten 70 pct. Af samtlige bedrifter udgør deltidsbrugene 59 pct. og heltidsbrugene 41 pct. 
Fordelingen mellem heltid og deltid er stort set analogt med den nuværende fordeling på 
landsbasis, hvor henholdsvis heltids- og deltidsbrugene udgør 56 pct. og 44 pct. (SJFI 
Regnskabsstatistik 1997/98, bilag 1).  
 
TABEL 4.4.  Antal potentielle øko-bedrifter fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 142 31 315 69 457 2.111 22 
Kvæg 117 100 0 0 117 1.299 9 
Svin 90 33 181 67 271 1.085 25 
        
I alt 349 41 496 59 845 4.493 19 

 
 
Den procentvise fordeling mellem de enkelte driftsgrene, som har overvejet omlægning til 
økologisk produktion, er forsøgt illustreret i figur 4.1. Fordelingen er opgjort over de 845 
bedrifter i alt. Her sammenlignes resultatet af spørgeundersøgelsen for Vejle Amt med den 
nuværende fordeling af driftsformerne inden for økologisk jordbrug (Regnskabsstatistikken 

fra SJFI 1997/98 bilag 1). Af figurerne fremgår det tydeligt, at spørgeundersøgelsen peger 
på en kraftig afmatning inden for økologisk mælkeproduktion, mens der til gengæld synes 
at være en stor interesse og vækstpotentiale inden for økologisk svineproduktion eventuelt i 
samproduktion med økologisk planteavl. 
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FIGUR 4.1. Fordeling af driftsgrene inden for økologisk jordbrug opgjort efter antal bedrifter 

 
 
 
BOKS 4.1. 
 
Spørgeundersøgelsen peger på, at potentialet for vækst i den økologiske primærsektor i de kommende år 
kunne ligge inden for driftsgrenene planteavl og svinebrug. De to driftsgrene udgør henholdsvis 22 og 25  
pct. af potentielle øko- bedrifter i Vejle Amt. 
 

 
 
Selvom heltidsbedrifterne kun udgør 41 pct. blandt de potentielle øko-bedrifter, fremgår det 
af tabel 4.5, at de arealmæssigt dækker 76 pct. Modsat deltidsbrugene, som udgør 59 pct. af 
de potentielle øko-bedrifter, dækker de tilsvarende kun 24 pct. af de potentielle øko-bedrif-
ters samlede areal. 
 
Af Vejle Amts samlede areal på 176.242 ha. udgør de potentielle øko-bedrifter 37.753 hek-
tar - 21 pct. i alt (tabel 4.5). 
 
TABEL 4.5.  Antal hektar på potentielle øko-bedrifter fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 12.624 67 6.131 33 18.755 67.509 28 
Kvæg 7.770 100 0 0 7.770 55.994 14 
Svin 8.170 73 3.058 27 11.228 52.739 21 
        
I alt 28.564 76 9.116 24 37.753 176.242 21 

 

1997/98
Øko. produktionen

Hele landet

51%
42%

7%

Planter Kvæg Svin

1999

Spørgeskem aundersøgelse
Vejle Am t

54%

14%

32%

Planter Kvæg Svin
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Antager man, at de blanke besvarelser og ikke-returnerede spørgeskemaer (32 stk. i alt) er 
imod den økologiske driftsform, eller ikke har overvejet at lægge om, svarer de 20 stk. til 
at: 
 
BOKS 4.2. 
 
19 pct. af landmændene i Vejle Amt har overvejet at lægge bedriften om til økologisk produktion. 
 
Deres samlede jordtilliggende udgør 21 pct. af landbrugsarealet i Vejle Amt – i alt 37.753  hektar. 
 
Antallet af deltidsbrug blandt de potentielle øko-bedrifter dominerer med næsten 70 pct. inden for både plan-
te- og svinebrug. Ca. 60 pct. af alle potentielle øko-bedrifter er deltidsbrug. 
 
Til gengæld bidrager de 41pct. heltidsbrug med 76 pct. af det samlede areal blandt de potentielle øko-
bedrifter. 
 

 

 
4.2.1.  Planteavlerne 

Planteavlerne er den gruppe, som blandt de potentielle øko-bedrifter har vist størst interesse 
for at ville lægge om til økologisk produktion. Som det fremgik af tabel 4.4, havde 457 ud 
af 845 potentielle øko-bedrifter overvejet at lægge bedriften om til økologisk planteavl. 
Arealmæssigt dækkede planteavlerne 18.755 hektar ud af totalt 37.753 hektar, som de po-
tentielle øko-bedrifter bestod af (jf. tabel 4.5). Ud af de 457 potentielle øko-planteavlsbrug 
var de 315 deltidsbrug. 274 af de 315 lå under 30 ha. Deltidsbrugenes arealtilliggende ud-
gjorde 6.131 ha ud af de potentielle øko-planteavleres samlede areal på 18.755.   
 
BOKS 4.3. 
 
Blandt antallet af potentielle øko-bedrifter udgør planteavlerne 54 pct. og  dækker 50 pct. af deres samlede 
areal. 
 
22 pct. af alle planteavlere i Vejle Amt har tilkendegivet, at de har overvejet at lægge bedriften om til økolo-
gisk drift. 
 
69 pct. af de potentielle øko-planteavlere er deltidsbrug, hvoraf 87 pct. er under 30 ha. 
 
Deltidsbrugene dækker 33 pct. af de potentielle øko-planteavleres samlede arealtilliggende. 
 

 
 
De otte planteavlere i samplen, er blevet analyseret for vægte i relation til alder, arealstør-
relse såvel som økonomiske størrelsesgrupper. Som det fremgår af tabel 4.6 ligger 66 pct. af 
planteavlsbedrifterne (303 stk.) i ”ungdomsgruppen” under 35 år og mellem 35-44 år. Are-
almæssigt dækker de 74 pct. (13.925 ha) af det samlede areal på 18.755 ha 20 pct. (90 stk.) 
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ligger i aldersgruppen 45-54 år, og ca. 14 pct. af planteavlerne (64 stk.) er fundet i gruppen 
over 65 år.  
 
TABEL 4.6. Antal potentielle økologiske planteavlere 
   
 Spørgeskema Vægtet 
  Ha Bedrifter 
    
Aldersgr. 
< 35 år 
35-44 
45-54 
55-64 
> 65 

 
2 
4 
1 
0 
1 

 
4.554 
9.371 
1.006 

0 
3.824 

 
106 
197 
90 
0 

64 
    
Arealgr. 
5-10 ha 
10-20 
20-30 
30-50 
50-100 
> 100 

 
0 
2 
1 
1 
3 
1 

 
0 

2.732 
1.939 
1.460 
9.609 
3.015 

 
0 

194 
79 
42 

130 
12 

    
Økon.str.gr. 
< 8 ESE 
8-16 
16-40 
40-99 
100-250 
> 250 

 
1 
2 
1 
3 
1 
0 

 
1.006 
3.665 
1.460 
9.609 
3.015 

0 

 
90 

183 
42 

130 
12 
0 

    
Total 8 18.755 457 

 
 
Ikke overraskende besættes de små arealer af deltidsbrugene, mens alle heltidsbrugene lig-
ger i arealgruppen 50-100 ha og større end 100 ha. Samme billede gør sig gældende inden 
for de økonomiske størrelsesgrupper, hvor heltidsbrugene ligger fra 40-99 og 100-250 ESE. 
Den ene planteavler > 65 år, som i spørgeskemaet kommer til at repræsentere 64 andre, er 
heltidslandbruger. Samplen for potentielle økologiske planteavlere heltid bestod i alt af 142 
heltidsbrug (se evt. tabel 4.4). Det vil sige, at halvdelen af alle heltidsbrugene bliver repræ-
senteret ved denne ene landbruger > 65 år. Den anden halvdel af heltidsbrugene (77 stk.) lå 
i ”ungdomsgruppen”. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på den skævvridning i for-
tolkningerne, som stikprøven kan lede frem til omkring aldersspredning blandt potentielle 
øko-planteavlere.  
 
Omvendt kunne der også være tale om et signal, hvor en gruppe af ældre landmænd, plante-
avlere og tæt på pensionen, overvejer at spekulere i en fem årig øko-kontrakt før tilbage-
trækning. Spørgeundersøgelsen kunne derfor give anledning til nogle nærmere overvejelser, 
om der ikke kunne udformes forskellige strategier for en ”senior politik for omlæggere til 
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økologisk produktion”, hvor aftrapningen af landbruget for konventionelle landbrugere ind-
arbejdes i en omlægning af bedriften til økologisk produktion. Udbuddet af potentielle øko-
logiske bedrifter kunne dermed øges ved også at fokusere på ældre landmænds nedtrapning 
frem for alene yngre landbrugeres driftsomlægning. 

 
BOKS 4.4. 
 
66 pct. af de potentielle øko-planteavlere tilhører ”ungdomsgruppen” under 35 år og 35-44 år. 
 
54 pct. af planteavl-heltid ligger i ”ungdomsgruppen”. 
 
20 pct. af de potentielle øko-planteavlere ligger i aldersgruppen 45-54 år. De var alle deltidsbedrifter. 
 

 
 
En krydsanalyse mellem planteavlerne og deres jordbonitet er blevet lavet for at se om bo-
niteten kunne have indflydelse på overvejelser omkring omlægning til økologisk drift. Det 
gjaldt ikke mindst deltidsbrugene, som på sandjorde ville have stærke økonomiske 
incitamenter til at lægge om på grund af øko-tilskuddene faste størrelse. Øko-tilskuddet vil 
alt andet lige betyde relativt mere økonomisk for en deltids-planteavler på sandjord end en 
heltids-planteavler på lerjord med generelt større udbytteniveauer. 
 
Ud fra tabel 4.7 er der for deltidsbedrifterne blevet beregnet, at 273 af i alt 315 deltidsbrug 
havde sand- til medio sandjord (bonitet 1-2 og 3-4), og denne jordtype udgør 4.148 ha ud af 
deltidsbrugenes samlede areal på 6.131 ha. For heltidsbrugene havde alle 142 bedrifter 
overvejende lerjord (bonitet 5-8), som dækkede 10.690 ha ud af heltidsbrugenes samlede 
areal på 12.624 ha. 
 
TABEL 4.7. Fordeling af jordtype på øko-potentielle planteavlsbrug heltid og deltid 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 

       
4 x  64.27233 29,50 30,0  
5 x  38.7486 81,8   
12 x  11.9111 253,1   
14 x  26.7643 97,70   
       
4 x  142 10.690 1.934  
       
1  x 41.5887 35,10   
6  x 89.8469  11,20  
7  x 104.614 3,0 11,50 2,0 
19  x 79.1388  24,50  
       
4  x 315 1.774 4.148 209 
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BOKS 4.5. 
 
87 pct. af  deltids-planteavlerne lå på sand- til medio sandjord, og dækkede 68 pct. af alle deltidsbedrifternes 
jord. 
 
For heltidsbrugene var alle bedrifterne overvejende på lerjord, og dækkede 85 pct. af alle heltidsbedrifternes 
jordtilliggende. 
 

 
 
En analyse af planteavlernes kommentarer, og hvad de som fælles har prioriteret som væ-
sentlige for dem i relation til spørgeskemaet, viste følgende: 
 
De er usikre på priserne og afsætningen (spørgeskemaets pkt.4 B), og de har usikkerheder 

omkring produktionen (pkt. 4 E). 
 
Omkring produktionen har de otte planteavlere sat kryds ved seks af felterne. Det drejer sig 
om: 
 
(1)  arbejdsmiljøet bliver forværret med mere manuelt arbejde 
(3)  udbyttefald 
(5)  utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden 
(1)  samarbejde med en husdyrproducent kunne være en løsning mht. gødningsforsyning 
(10)  problemer med ukrudtsbekæmpelse 
(11)  problemer med skadedyrsbekæmpelse 
 
Felterne 3, 5 og 8 gik igen ikke mindst blandt heltidsplanteavlerne. Dvs. usikkerheder om-

kring udbyttefald, utilstrækkelig næringsstofforsyning, mens samarbejdsaftaler med en hus-

dyrproducent ses som en positiv mulighed for at minimere problemerne omkring udbytter 

og næringsstoftilførsel. Heltidsbrugene som lever af udbytte sammenholdt med pris og af-
sætning, vil derfor i særlig grad vægte disse forhold. 
 
Deltidsbrugene afviger fra heltidsbrugene ved, at to ud af de fire deltidsbrug i samplen drev 
specialproduktioner. Den ene med henholdsvis juletræer og pyntegrønt, og den anden øn-
skede at starte økologisk gedemælksproduktion. Dvs. halvdelen af deltidsbrugene, som 

overvejede at omlægge til økologisk, var med tilknytning til specialproduktioner. Deres fag-

lige usikkerhed omkring økologisk drift samt erklæret mangel på viden gik derfor på deres 

specialproduktion. I bedriftsvægte vejer de med 169 bedrifter ud af 315 deltidsplanteavls-
bedrifter. De to deltidsbrug med special-produktioner kan derfor give en skævhed i billedet 
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af, hvem potentielle deltids-planteavlere er, og eventuelt hvis man ønskede at pejle sig ind 
på det, hvilke special-produktioner, der kunne være potentielle for økologisk drift.  
 
 

4.2.2.  Kvægbrugerne 

Blandt kvægbrugerne har kun 9 pct. i Vejle Amt (117 kvægbedrifter ud af 1.299) overvejet 
at lægge deres bedrift om til økologisk produktion. Sammenlignet med de andre to drifts-
grene, planter og svin, udgjorde antallet af kvægbedrifter kun 14 pct. i modsætning til i dag, 
hvor kvægbedrifterne udgør 42 pct. af samtlige økologiske bedrifter. Som produktionsgren 
har kvægbrugerne i spørgeskemaundersøgelsen således haft den laveste tilslutning på trods 
af, at mælkeproduktionen i Danmark i de senere år har udgjort den primære kraft og vækst i 
den økologiske produktion – ikke mindst inden for heltidsbedrifterne. 75 pct. af samtlige 
omlagte heltidsbedrifter har nemlig mælkeproduktion som hovedaktivitet (Olsen, Sørensen 

og Tronier, SJFI WP. no. 10/1999). 

 
Spørgeundersøgelsen har opfanget den begyndende afmatning inden for den økologiske 
mælkeproduktion. Indtil videre skal afmatningen dog sættes i relation til en lavere vækstrate 
i efterspørgslen, som igen skal holdes op imod, at den økologiske mælkeproduktion i 98/99 
blev fordoblet fra 157 mio. kg mælk til 320 mio. kg. Økonomer taler i den sammenhæng 
om et såkaldt udbudschok. 
 
De 7 potentielle øko-kvægbrugere, som i SJFI-vægte udgør 117 bedrifter, hører alle til 
”ungdomsgruppen” under 35 år og 35-45 år. De er alle heltidsbrug, og synes dermed at fort-
sætte trenden: Økologisk mælkeproduktion foregår stort set kun på heltidsbedrifter. 
 
Af tabel 4.8 fremgår det, at 78 pct. (91stk.) af de potentielle øko-kvægbedrifter ligger fra 
50-100 ha og derover. 84 pct. (98 stk.) af kvægbrugerne ligger i den økonomiske størrelses-
gruppe 40 ESE og opefter. 38 pct. (45 stk.) ligger i gruppen mellem 100-250 ESE. Dermed 
følger de trenden de sidste par år, hvor nytilkommere blandt økologiske mælkeproducenter 
har større areal og lidt større husdyrhold end i de foregående år (SJFI, Regnskabsstatistik 

for økologisk jordbrug 1997/98). 
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TABEL 4.8. Antal potentielle økologiske kvægbrugere 
   
 Spørgeskema Vægtet 
  Ha Bedrifter 
    
Aldersgr. 
< 35 år 
35-44 
45-54 
55-64 
> 65 

 
3 
4 
0 
0 
0 

 
3.590 
4.180 

0 
0 
0 

 
56 
61 
0 
0 
0 

    
Arealgr. 
5-10 ha 
10-20 
20-30 
30-50 
50-100 
> 100 

 
0 
0 
0 
1 
5 
1 

 
0 
0 
0 

1.004 
5.952 
1.229 

 
0 
0 
0 

26 
79 
12 

    
Økon.str.gr. 
< 8 ESE 
8-16 
16-40 
40-99 
100-250 
> 250 

 
0 
0 
1 
2 
4 
0 

 
0 
0 

1.139 
2.554 
4.077 

0 

 
0 
0 

19 
53 
45 
0 

    
Total 7 7.770 117 

 
 
En krydsanalyse mellem kvægbrugerne og deres jordbonitet er også blevet lavet. Af tabel 
4.9 fremgår det, at fem ud af de syv kvægbrugere var klassificeret som sand- til medio sand-
jord. Analyseret for vægte gav det 94 ud af 117 potentielle øko-kvægbedrifter, og som dæk-
kede 5.453 ha ud af 7.770 ha i alt. 
 
TABEL 4.9. Fordeling af jordtype på øko-potentielle kvægbrug heltid 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
2 x  26.4180  25,0 13,0 
3 x  12.0575 83,0  16,9 
9 x  11.8758 35,0  68,5 
10 x  11.4046   65,1 
15 x  26.1821   59,2 
17 x  10.6703 84,4   
18 x  18.7958  23,6 37,0 
       
7 7 0 117 2.317 1.104 4.349 
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BOKS 4.6. 
 
80 pct. af de potentielle heltids øko-kvægbrugere var på sand- til medio sandjorde. 
 

 
 
Dette tal svarer stort set til billedet af de nuværende omlæggere, hvor 82  pct. af kvægbru-
gerne netop er sandjordsbedrifter (Bicheludvalget tabel 7.18, side 113). Tallet bekræfter 
dermed arbejdshypotese nr. 3, at potentielle økologiske mælkeproducenter fortsat vil domi-
neres af heltidslandmænd på sandjordsbedrifter, samt hvad der kunne forventes på baggrund 
i jordrenteteorien. 
 
En analyse af kvægbrugernes kommentarer, og hvad de har prioriteret som væsentlige for 
dem i relation til spørgeskemaet viste følgende: 
 
De er usikre på merprisen (spørgeskemaets pkt. 4 B), usikkerhed omkring reglerne (pkt. 4 
C), strukturelle forhold (pkt. 4 D), og usikkerheder forbundet med produktionen (spørge-
skemaets pkt. 4 E). 
 
Omkring reglerne har kommentarerne gået på følgende: 
 
(2)   Krav til staldindretning. 
(3)   Regler for samdrift mellem økologisk og konventionelt. 
(13) Reglerne bliver strammet til, hvilket begrænser muligheden for langsigtet planlægning. 
 
Kvægbrugeren som har sat kryds under nr. 3, forklarer det således: ”Har fået regnet på om-
lægning, men økonomisk kan jeg ikke undvære slagtesvineproduktionen nu. Hvis denne 
kunne køre videre konventionelt, vil jeg være positiv når min ungdyrstald alligevel er ned-
slidt”. 
 
Omkring de strukturelle forhold er det: 
 
(1)   Bedriftens arrondering er uhensigtsmæssig. 
(13) Mangler jord. 
 
Tre ud af de syv øko-potentielle kvægbrugere har svaret, at de mangler jord for at kunne 
lægge om til økologisk drift. I SJFI-vægte betyder det, at 49 ud af de 117 bedrifter, som en 
barriere, har mangel på jord. 
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BOKS 4.7. 
 
42 pct. af de potentielle øko-kvægbrugerne har svaret, at de mangler jord for at kunne lægge om til økolo-
gisk drift.  
 

 
 
Omkring produktionen, som de fleste af kvægbrugerne har prioriteret højest som vigtigste 
barriere, er følgende svar blevet krydset af: 
 
(1)   Arbejdsmiljøet bliver forværret med mere manuelt arbejde. 
(2)   Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer. 
(3)   Udbyttefald. 
(4)   Ydelsesfald. 
(5)   Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden. 
(7)   Fodermangel eller usikkerhed om foderforsyningen. 
(8)   Et samarbejde med en planteavler om den fremtidige foder- eller gødningsforsyning,  
        kunne være en løsning på belægningsproblemet. 
(10)  Problemer med ukrudtsbekæmpelse. 
(12)  For høj belægning. 
 
Seks ud af de syv kvægbrugere i samplen har sat kryds ved nr. 7 og nr. 8. I vægte gav det 

106 ud af 117 potentielle øko- kvægbedrifter. Dvs. 
 
BOKS 4.8. 
 
Både blandt de potentielle økologiske kvægbrugere og planteavlere ses et samarbejde omkring gødning- og 
foderforsyning, som en positiv mulighed. 
 

 
 
De tre, som under strukturelle forhold har svaret, at de mangler jord, har alle svaret positivt 
på, at et samarbejde med en planteavler kunne være en løsning på deres jordmangel. Resten 
af svarnumrene fordeler sig stort set enkeltvis på kvægbrugerne imellem.  
 
Krydsanalyser på de øko-potentielle kvægbrugere og deres staldanlæg er tilsvarende blevet 
foretaget: 
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To ud af de syv kvægbrugere har en bindestald mellem 20 og 30 år, mens en enkelt har en 
bindestald mellem 30-40 år. I antal bedrifter vejede de tre med 56 ud af 117. To ud af de tre, 
som har svaret at de mangler jord, tilhører gruppen med ældre bindestalde. 
 
Fire ud af de syv har en løsdriftsstald mellem 0-10 år. I bedriftsvægte gav det 62 bedrifter.  
 
BOKS 4.9. 
 
De potentielle øko-kvægbrugere er alle i ”ungdomsgruppen” <35 år og 35-44 år. 
 
De er alle heltidsbedrifter, som for 53 pct. vedkommende har foretaget ny-investeringer i løsdriftsstald inden 
for de sidste 10 år. De øvrige 47 pct. står overfor nogle forventede ny-investeringer af deres staldanlæg. Der 
er sandsynligvis en korrelation mellem at skulle udskifte sin stald og have behov for mere jord til at forrente 
ny-investeringen, samt overvejelserne omkring omlægning til økologisk drift.  
 

 
 
Antal DE/ha er blevet undersøgt for de syv kvægbrugere. Kun tre lå under grænsen 1,4 
DE/ha (0,76 - 1,16 - 1,28 DE/ha). De resterende fire lå fra 1,52 - 2,05 DE/ha. I bedriftsvæg-
te vægtede de fire med 76 ud af 117 bedrifter. Tre af de syv kvægbrugere, der havde be-
grundet mangel på jord, som en væsentlig omlægningsbarriere, havde mere end 1,4 DE/ha.  
 
BOKS 4.10. 
 
65 pct. af de potentielle øko-kvægbedrifter havde mere end 1,4 DE/ha. 
 
Undersøgelsen peger derfor ret entydigt på, at der vil være langt flere potentielle mælkeproducenter ved og-
så at fokusere på bedrifter med mere end 1,4 DE/ha. Det kræver imidlertid, at der med tiden bl.a. kan frem-
vises flere konkrete eksempler på succesfulde samarbejder mellem kvægbrugere og planteavlere. 91  pct. af 
de potentielle øko-kvægbedrifter ser positivt på etablering af et sådant samarbejde. 
 

 
 
4.2.3.  Svineproducenterne 

Svineproducenterne er overraskende den gruppe, som har den højeste tilslutning i overve-
jelserne omkring omlægning af produktionen til økologisk. Hele 25 pct. af Vejles svinepro-
ducenter har overvejet omlægning til økologisk drift. Det er overraskende, fordi selvom 
markedet for økologisk svinekød har været i hastig vækst, så er markedet stadig meget lille 
(1 promille af den samlede svineproduktion3) ofte med stærkt svingende priser og afsæt-
ning. 

                                              

3) Økoguide 1999 v/ Michael Borgen pp. 35. 



- 38 - 

 
En mulig forklaring kunne være de seneste års dårlige økonomi i den konventionelle svine-
produktion, som har fået en del producenter til at overveje alternative muligheder. 
 
Ud over markedet som barriere er den nuværende mangel på økologisk foderkorn med til at 
generere høje foderpriser. Det medfører, at svineproducenterne må overveje mulighederne 
for selvforsyning. En 100 pct. selvforsyning i økologisk svineproduktion kan opnås ved 
omkring 0,5 DE pr. hektar. Det er en lav dyretæthed, som er med til at øge omkostningerne 
yderligere i den økologiske svineproduktion, og dermed også kravet til merpris på økolo-
gisk svinekød i opadgående retning.  
 
Som det fremgik af tabel 4.3, havde fem svineproducenter i spørgeundersøgelsen overvejet 
at lægge bedriften om til økologisk drift. Det var fire heltids-, og 1 deltids landbruger. I be-
driftsvægte betød det, at 271 ud af 1.085 svineproducenter i Vejle Amt havde overvejet at 
lægge bedriften om til økologisk drift.  
 
I tabel 4.10 ses det imidlertid, at den ene deltids svineproducent som har overvejet omlæg-
ning til økologisk drift, alene vægter med 181 bedrifter og dermed udgør 67 pct. af samtlige 
potentielle øko-svinebedrifter. I SJFI’s stikprøve for Vejle Amt repræsenterer 4 deltids-
svinebrug 282 deltids-svinebedrifter. Den ene deltids-svinelandbruger, som har overvejet at 
lægge om til økologisk produktion repræsenterer på denne måde 64 pct. af alle deltids-
svineproducenterne i Vejle Amt. Det må derfor konkluderes, at de 25 pct. potentielle øko-
svineproducenter i Vejle Amt er baseret på et meget spinkelt datagrundlag. 
 
TABEL 4.10.  Antal potentielle øko-svinebedrifter fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Svin 90 33 181 67 271 1.085 25 

 
 
I nedenstående figur 4.2 er det forsøgt at illustrere fordelingen af driftsgrenene inden for 
økologisk jordbrug, under den antagelse at deltidssvineproducenten forvrider billedet af 
virkeligheden for meget, og derfor trækkes ud af tallene. Til sammenligning er Landbrugets 
Rådgivningscenters prognose for økologisk omlægning år 2000 indsat. Prognosen er lavet 
den 22.09.99, og bygger  på indberetninger fra 40 lokale konsulenter landet over fra hen-
holdsvis De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug (bilag 10).  

 



- 39 - 

FIGUR 4.2. Fordeling af driftsgrene inden for økologisk jordbrug opgjort efter antal bedrifter 
 

 
 
 
I sammenligningen mellem de to cirkeldiagrammer er det vigtigt at være opmærksom på 
forskellen mellem det, at overveje en omlægning til økologisk produktion og så faktisk at 
gøre det. Rådgivningscenterets prognose repræsenterer det sidste. Til gengæld er det inte-
ressante ved sammenligningen, spørgeskemaundersøgelsens signaler om:  
 
1) at væksten i økologiske bedrifter vil dreje over mod planteavlen 
2) at væksten i antallet af mælkeproducenter vil falde drastisk 
 
begge bekræftes af prognosen.  
 
Bekræftelsen af udviklingen inden for de to driftsgrene planter og kvæg kunne derfor under-

støtte spørgeskemaundersøgelsens antagelse om, at der er et væsentligt potentiale grundlag 

blandt svineproducenter for at lægge om til økologisk produktion.  
 
Af figur 4.2 fremgår det, at selvom den ene deltids-svineproducent er blevet fjernet i opgø-
relsen, er antallet af potentielle øko-svineproducenter i spørgeskemaundersøgelsen stadig 
højt. 13 pct. af de potentielle økologiske jordbrugere i Vejle Amt ville være svineprodu-
center. De 90 potentielle heltidsbedrifter udgør 8 pct. af samtlige Vejle Amts 1.085 svine-
bedrifter. 
 

1999
Prognose for Øko omlægning 

 hele landet år 2000

94%

3%

3%

Planter Kvæg Svin

1999
Spørgeundersøgelse Vejle Amt
 uden deltids-svineproducent

69%

18%

13%

Planter Kvæg Svin
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I tabel 4.11 er de fem potentielle øko-svineproducenter opstillet efter alder-, areal-, og øko-
nomiske størrelsesgrupper. Ligeledes er deres bedriftsvægte opstillet efter samme kriterier. 
Som det fremgår, er ”ungdomsgruppen” under 35 år og 35-44 år stærkt dominerende blandt 
de potentielle øko-svinebedrifter. 96 pct., 259 ud af 271 bedrifter, tilhører ”ungdomsgrup-
pen”. De 181 deltidsbedrifter (repræsenteret ved et enkelt svar) ligger mellem 10-20 ha. Re-
sten er heltidsbrug, som repræsenterer de mellemstor til større brug – gruppen 50-100 ha og 
> 100 ha. Selvom heltidsbrugene kun udgør 33 pct. af de potentielle øko-svinebedrifter, 
dækker de til gengæld 73 pct. af jorden. 
 
Alle heltids-svineproducenterne ligger i den økonomiske størrelsesgruppe 40 ESE og opef-
ter. Det er tæt på at følge kvægbrugerne, hvor 77 pct. kunne henføres til de samme økono-
miske grupper. Til gengæld er der en større spredning blandt svineproducenterne-heltid i 
forhold til, hvilken økonomisk størrelsesgruppe de tilhører. De 181 deltids-svineproducen-
ter ligger i gruppen 16-40 ESE.  
 
TABEL 4.11. Antal potentielle økologiske svinebrugere 
   
 Spørgeskema Vægtet 
  Ha Bedrifter 
    
Aldersgr. 
< 35 år 
35-44 
45-54 
55-64 
> 65 

 
1 
3 
0 
1 
0 

 
2.721 
6.981 

0 
1.526 

0 

 
52 

199 
0 

12 
0 

    
Arealgr. 
5-10 ha 
10-20 
20-30 
30-50 
50-100 
> 100 

 
0 
1 
0 
0 
2 
2 

 
0 

3.058 
0 
0 

3.912 
4.258 

 
0 

181 
0 
0 

68 
22 

    
Økon.str.gr. 
< 8 ESE 
8-16 
16-40 
40-99 
100-250 
> 250 

 
0 
0 
1 
1 
2 
1 

 
0 
0 

3.058 
1.191 
4.247 
2.732 

 
0 
0 

181 
22 
58 
10 

    
Total 5 11.228 271 

 
 
En krydsanalyse mellem svineproducenterne og deres jordbonitet er blevet foretaget med 
tabel 4.12. Af skemaet fremgår det, at to ud af de fem kunne klassificeres som sand- til me-
dio sandjord. To andre kunne klassificeres som lerjord, hvoraf den ene var deltidslandman-
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den. Analyseret for vægte udgjorde heltids-svinebrugene 80 bedrifter på sandjord, mens 10 
heltidsbedrifter havde lerjord.  
 
TABEL 4.12. Fordeling af jordtype på heltid og deltid øko-potentielle svinebrug 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
8  x 180.919 16,90   
       
1 0 1 181 3.058   
       
11 x  22.3375 18,20 10,30 24,80 
13 x  10.4142 205,20 57,10  
16 x  11.9395 127,80   
20 x  45.6492   59,60 
       
4 4 1 90 2.544 2.351 3.275 

 
 
BOKS 4.11. 
 
Blandt potentielle øko-svinebedrifter heltid var 89 pct. på sandjord. 
 

 
 
Økologisk svinehold benytter i høj grad frilandssystemer, som har den ulempe at de er 
uhensigtsmæssige på tungere jordtyper, idet svinene helt ødelægger vegetationen i vinterpe-
rioden ligesom udfodring, inspektion m.v. vanskeliggøres pga. mudderdannelse på køreare-
alerne.  
 
Spørgeundersøgelsens resultater bekræfter dermed i høj grad de foreløbige få faglige erfa-
ringer, der er gjort med økologisk svinehold. 
 
En analyse af svineproducenternes kommentarer, og hvad de har prioriteret som væsentli-
ge for dem i relation til spørgeskemaet viste følgende: 
 
I modsætning til kvægbrugerne og planteavlerne har de fleste prioriteret personlige forhold, 

spørgeskemaets pkt. 4 A, med højeste vægt, mens ingen af svineproducenterne har sat kryds 
ved strukturelle forhold pkt. 4 D (uheldig arrondering, mangel på jord etc.).   
 
I lighed med kvægbrugerne er svineproducenterne usikre på merprisen (spørgeskemaets 
pkt. 4 B), usikkerhed omkring reglerne (pkt. 4 C), og usikkerheder forbundet med produkti-

onen (spørgeskemaets pkt. 4 E).  
 



- 42 - 

Omkring personlige forhold, som tre (alle heltid) ud af de fem svineproducenter har vægtet 
højt, er følgende svar blevet krydset af: 
 
(1)   Alder. 
(2)   Jeg er godt tilfreds med den konventionelle produktionsform. 
(13) Jeg har ikke viden nok om økologisk drift og økonomi. 
 
Alderen, som afkrydsning, tilhører den person som i tabel 4.11. hører under gruppen 55–64 
år. To har svaret på (2) og to har svaret på (13). En person overlapper altså i (2) og (13). 
Analyseret for vægte kan det konkluderes, at: 
 
BOKS 4.12. 
 
76 pct. af de potentielle øko-svineproducenter heltid har klart tilkendegivet, at de mangler viden om økolo-
gisk svinehold og økonomi. 
 

 
 
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at svineproducenterne, som den eneste faggruppe, 
har følt det nødvendigt at ”markere”, at de er godt tilfredse med den konventionelle produk-
tionsform. Både planteavlere og kvægbrugere har sat kryds ved, at de er tilfredse med den 
konventionelle produktionsform, men ingen i de to grupper har sat det som højeste prioritet. 
(begrundelse      
 
Omkring afsætningen er der sat kryds ved følgende svar: 
 
(1) Usikker på merpriserne på længere sigt. 
(2) Markedet er for ustabilt. 
 
Tre har ud af fem har tilkendegivet disse svar. To har givet dem højeste prioritet, en laveste. 
 
Omkring reglerne har tre ud af fem prioriteret følgende svar: 
 
(1)   Krav om faldende andel af konventionelt foder. 
(2)   Krav til staldindretning. 
(3)   Regler for samdrift mellem økologisk og konventionelt. 
13)  Kan ikke se, hvordan man kan kombinere en større svineproduktion med økologisk         
       drift. 
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De tre svineproducenter som har tilkendegivet disse svar, har hver givet dem højeste, 
mellemste og laveste prioritet. Der er derfor ikke noget entydigt billede, men siger måske 
noget om den opdeling, der er blandt de økologiske svineproducenter i dag. På den ene side 
en mere ”idealistisk orienteret”, der ser de stramme regler som en udfordring i produktionen 
af øko-svin, mens en anden mere ”markedsorienteret” ønsker en nemmere og mere 
profitabel regelindretning (Økologisk Jordbrug 13/8-99 ”Nye EU-regler afslører ideologisk 
konflikt”).  
Tilsvarende gælder det omkring produktionen, hvor tre har svaret, og de har hver givet hø-
jeste, mellemste og laveste prioritet. Følgende svar er blevet krydset af: 
 
(2)    Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer. 
(3)    Udbyttefald. 
(5)    Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden. 
(7)    Fodermangel eller usikkerhed om foderforsyningen. 
(8)    Et samarbejde med en planteavler om den fremtidige foder- eller gødningsforsyning  
         kunne være en løsning på belægningsproblemet. 
(10)   Problemer med ukrudtsbekæmpelse. 
(11)   Problemer med skadedyrsbekæmpelse. 
 
Felterne (5), (10) og (11) gik igen blandt to af de tre, som har sat krydser under produktio-
nen. Resten fordeler sig på de tre svineproducenter. Derfor ikke noget entydigt billede, men 
det hænger måske sammen med usikkerheden omkring økologisk svinehold, hvilket ganske 
markant er blevet tilkendegivet i spørgeundersøgelsen. 
 
Krydsanalyser på de øko-potentielle svineproducenter og deres staldanlæg er tilsvarende 
blevet foretaget. 203 bedrifter ud af 271 havde staldanlæg alene i aldersgruppen 20-30 år. 
Derudover havde 46 bedrifter staldbygninger i alderen 20-30 år samt 10-20 år. De fleste af 
bedrifterne må derfor formodes snart at skulle stå overfor nogle overvejelser om ny-
investeringer, eller eventuelt skifte til et andet produktionssystem.  
 
BOKS 4.13. 
 
75 pct. af svinebedrifterne havde staldsystemer i aldersgruppen 20–30 år, og inventar på mellem 10-20 år. 
Der er sandsynligvis en korrelation mellem forventede ny-investeringer, samt overvejelserne omkring om-
lægning til økologisk drift. 
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De øvrige to, der i bedriftsvægte tæller med 22 bedrifter, har stalde på 0-10 og 10-20 år, og 
tilsvarende aldersspredning på inventaret. Her tilhører det ene nye staldsystem den ”gamle” 
landbruger (55-64 år). 
 
Antal DE/ha er blevet undersøgt blandt de potentielle øko-svineproducenter. Værdierne lå 
på 0,44 - 0,78 - 0,98 - 1,09 -1,58 DE/ha. Det gav en gennemsnitsværdi på 0,97 DE/ha. Fra-
trækkes eksempelvis den høje værdi på 1,58 fås  0,82 DE/ha i gennemsnit. 
 
Begge gennemsnitstal bekræfter analyserne fra Aktionsplan II, der opererer med potentielle 
øko-svinebrug med en dyretæthedsgrænse på 0,8 eller derunder, samt svinebedrifter med en 
dyretæthed på 0,8 – 1,1 DE/ha. Sidstnævnte skyldes, at svinebrug med en dyretæthed mel-
lem 0,8-1,1 DE pr. hektar vil have et øget incitament til omlægning, da denne gruppe vil 
have mulighed for at opnå forhøjet supplerende tilskud til omlægning til økologisk svine-
produktion, hvis dyretætheden ikke overstiger 0,6 De/ha efter omlægningen (Aktionsplan 
II). 
 
BOKS 4.14. 
 
Blandt de potentielle øko-svineproducenter var DE/ha i gennemsnit 0,8 – 1,0. 
 

 
 
Den i forvejen lave dyretæthed blandt de potentielle øko-svineproducenter kan være en 
medvirkende forklaring på, hvorfor der ikke har været nogen tilkendegivelser omkring 
strukturelle forhold, som hos kvægbrugerne. 
 
 
4.3.  Hvem går ikke ind for den økologiske driftsform? 

Ud af de 106 returnerede besvarelser (minus fem omlagte), har 32 stk. sat kryds ved: ”Jeg 
går ikke ind for den økologiske driftsform”. 
 
De 32 landbrugere fordelte sig på følgende driftsgrene såvel som heltids- og deltidsbrug (se 
tabel 4.13). 
 
TABEL 4.13. Antal bedrifter som er imod økologisk drift 
     
 Planter Kvæg Svin Total 
     
Heltid        1      7     19 27 
Deltid        4      1       0 5 
     
I alt        5      8     19 32 
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Sammenlignet med antal retursvar som havde overvejet omlægning til økologisk drift, er 
det først og fremmest svineproducenterne, der udtrykker deres modvilje mod økologisk 
jordbrug. 
 
Analyseret for vægte er det overvejende heltidsbrug, der er imod økologisk drift. Som det 
fremgår af tabel 4.14 er 454 heltidsbrug ud af 707 brug i alt imod økologisk drift. Dvs. 66  
pct. blandt alle brugene imod øko-drift var heltidsbrug. For de landbrugere, som havde 
overvejet omlægning til øko-drift, udgjorde heltidsbedrifterne kun 41 pct. (se  evt.  tabel 
4.4).  
 
Inden for driftsgrenene kvæg og svin var det overvejende heltidsbrug, som var imod økolo-
gisk drift. Til gengæld indeholdt planteavlen 86 pct. af bedrifterne imod økologisk produk-
tion.  
 
Selvom der var 32 tilkendegivelser imod øko-drift, sammenlignet med de 20 som havde 
overvejet omlægning, var det ”kun” 16 pct. af bedrifterne i Vejle Amt som ikke gik ind for 
den økologiske driftsform, når der blev analyseret for bedriftsvægte . 
 
TABEL 4.14.  Antal konventionelle bedrifter imod øko-drift fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 30 14 183 86 213 2.111 10 
Kvæg 156 69 70 31 226 1.299 17 
Svin 268 100 0 0 268 1.085 25 
        
I alt 454 64 253 36 707 4.493 16 

 
 
Af tabel 4.15 fremgår det, at arealmæssigt dækkede de 16 pct. af landbrugsbedrifterne 
36.747 hektar af Vejle Amts samlede arealtilliggende på 176.242 ha – i alt 21 pct. af Vejle 
Amt. Heltidsbedrifterne udgjorde 30.205 hektar af de 36.747 ha., hvilket udgjorde 82 pct.  
 
TABEL 4.15. Antal hektar på konventionelle bedrifter imod øko- drift fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 2.770 35 5.077 65 7.847 67.509 12 
Kvæg 8.959 86 1.965 14 10.424 55.994 19 
Svin 18.476 100 0 0 18.476 52.739 35 
        
I alt 30.205 82 6.542 18 36.747 176.242 21 
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BOKS 4.15. 
 
16 pct. af landmændene i Vejle Amt går ikke ind for den økologiske driftsform, og dækker 21 pct. af land-
brugsarealet. 
 
Heltidsbrugene udgør 64 pct. 
 
Fordelingen blandt driftsgrenene som var imod øko-drift: 
planteavlsbrugene 30 pct. 
kvægbrugene  32 pct. 
svinebedrifterne 38 pct. 
 
Blandt planteavlsbrugene dominerede deltidsbrugene med 86 pct. 
 
 
For at skabe et mere generelt overblik over hvem som ikke går ind for den økologiske drifts-
form, er de enkelte driftsgrene i tabel 4.16 på omstående side fordelt på alder-, areal- og 
økonomiske størrelsesgrupper. Tilsvarende er de potentielle økologer opstillet på samme 
måde, for at kunne give et bedre sammenligningsgrundlag de to grupper imellem. 
 
TABEL 4.16. Undersøgelsens fordeling af landbrugere for og imod økologi 
    
 Planter Kvæg Svin 
       
 Øko. Imod Øko. Imod Øko. Imod 
       
Aldersgr. 
< 35 år 
35-44 

 
2 
3 

 
1 
0 

 
3 
4 

 
1 
1 

 
1 
3 

 
6 
3 

       
45-54 
55-64 
> 65 

2 
0 
1 

0 
3 
1 

0 
0 
0 

2 
4 
0 

0 
1 
0 

8 
2 
0 

       
Arealgr. 
5-10 ha 
10-20 
20-30 
30-50 
50-100 
> 100 

 
0 
2 
1 
1 
3 
1 

 
0 
2 
0 
2 
1 
0 

 
0 
0 
0 
1 
5 
1 

 
0 
0 
3 
0 
4 
1 

 
0 
1 
0 
0 
2 
2 

 
1 
1 
2 
6 
4 
5 

       
Økon.str.gr. 
< 8 ESE 
8-16 
16-40 
40-99 
100-250 
> 250 

 
1 
2 
1 
3 
1 
0 

 
0 
2 
2 
1 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 
4 
0 

 
0 
1 
0 
4 
3 
0 

 
0 
0 
1 
1 
2 
1 

 
0 
1 
0 
7 
8 
3 

       
Total 8 5 7 8 5 19 

 
 
Sammenlignes grupperne alder, areal og økonomi, fordelt på de tre driftsgrene, blandt dem 
som har overvejet at lægge om til økologisk drift, og dem som er imod, er der én markant 

forskel som træder særligt frem: Alderen.  
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Ser man på dem, som er imod økologisk drift, er ”ungdomsgruppen” (under 35 år og 35-44 
år) stort set fraværende. Undtaget er svineproducenterne, hvor den ene halvdel tilhører 
”ungdomsgruppen” og den anden halvdel tilhører ”de gamle”. De resterende grupper, areal 
og økonomi, er stort set identiske med dem, som har overvejet omlægning til økologisk 
drift. Planteavlerne som er imod økologisk drift, ligger i forhold til de potentielle økologer i 
lavere økonomiske størrelsesgrupper. Dette skal ses i sammenhæng med resultaterne fra ta-
bel 25, som viser, at 86 pct. af planteavlerne der har tilkendegivet, at de ikke går ind for 
økologisk drift, netop var deltidsbrug. 
 
Hvis alderen skal kunne bære, som et meget væsentligt parameter i bestemmelsen mellem 
potentielle økologer eller ej, vil det være nødvendigt at koble yderligere parametre til. Der-
for vil ”Ungdomsgruppen” inden for de tre driftsgrene, blandt dem som er imod økologisk 
drift, blive analyseret nærmere. 
 
 

4.3.1.  ”Ungdomsgruppen” blandt svineproducenterne 

”Ungdomsgruppen” blandt svineproducenterne, som er imod økologisk drift, er i første om-
gang blevet analyseret for DE pr. hektar. 
 
Følgende værdier blev fundet:  
0,83 – 1,39 – 1,5 – 1,7 – 1,8 – 2,08 – 2,1 – 8,65 
 
Fratrækkes de 8,65 DE/ha, der er en kyllingefarm registreret som svinebrug, får man en 
gennemsnits dyreenhed pr. hektar på 1,6. Det er det dobbelte i forhold til dem, som har til-
kendegivet sig som potentielle økologer. 
 
BOKS 4.16. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter Aktionsplan II i, at potentielle økologiske svineproducenter med stor 
sandsynlighed vil kunne indkredses blandt de bedrifter med max. 0,8 –1,1 DE/ha.  
 

 
 
Jordboniteten er tilsvarende blevet analyseret. Dog skal det bemærkes, at det kun var hel-
tidsbedrifter som har tilkendegivet, at de ikke går ind for den økologiske driftsform. Dvs. i 
sammenligningen mellem potentielle økologiske svineproducenter, og dem som har udtrykt 
modvilje mod denne driftsform, vil sammenligningen ske mellem heltidsbedrifter. 
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Af tabel 4.17 fremgår det, at 10.907 ha ud af 18.476 ha var lerjord. Ved sammentælling af 
vægtene blev der fundet at ca. 132 bedrifter overvejende havde lerjord. Dvs. knap 37 pct. af 
heltidsbedrifter-svin, der ikke gik ind for den økologiske driftsform, lå på lerjorde. 
 
”Ungdomsgruppen” der bestod af 85 svinebedrifter ud af de 360 svinebedrifter (minus 38 
fjerkræ bedrifter), viste heller ikke nogen klar sammenhæng mellem jordtype og holdningen 
til at producere økologisk eller ej. 
 
TABEL 4.17. Fordeling af jordtype på svinebrug heltid imod øko-drift 
       
 
Nr. 

 
H 

Ungdoms-
gruppen 

 
Vægt 

 
Hektar 

       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
23 x  12.1044 119,80   
27 x  25.0590 53,90   
29 x  9.6540 61,80 9,80  
31 x  9.6243 44,40  10,60 
32 x  25.4365 32,0 5,30  
33  Fjerkræ  3.3319 41,00 20,00 9,0 
35 x  7.3975 38,50 1,10  
36 x  12.0892 41,00 7,10 1,2 
38 x x 8.7078   127,80 
39 x  19.7044   17,60 
40 x  24.6007  61,70  
41 Fjerkræ x 34.2292   40,70 
62 x x 5.4992  26,80  
43 x x 8,9131 284,10  56,70 
44 x x 9.7211 109,00   
45 x x 7.7902   24,40 
47 x x 9.6868 60,00 14,60  
49 x x 7.9874 43,90   
52 x x 26.2248 36,70 20,00 50,00 
       
19 x 9 360 10.907 2.655 4.976 

 
 
BOKS 4.17. 
 
Spørgeundersøgelsen peger på, at ved indkredsningen af potentielle økologiske svineproducenter, vil jord-
typen være noget sekundært i forhold til landbrugerens alder, dyretæthed, staldanlæg og dets alder.  
 

 
 
Ungdomsgruppens staldanlæg (svin) er blevet analyseret og illustreret i figur 4.3. Analy-
sen viste, at kun 5 svinebedrifter ud af 77 imod økologisk drift, havde bygninger alene i al-
dersgruppen 20-30 år. Det vil sige knap 7 pct. I modsætning hertil havde 203 af 271 land-
brugere, som havde overvejet at lægge om til økologisk produktion bygninger alene i al-
dersgruppen 20-30 år (75 pct.).  
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FIGUR 4.3. Antal svinebedrifter for og imod økologisk drift, i relation til staldbygningernes 
alder 

 
                         FOR  ØKODRIFT                                                                                                                      IMOD ØKODRIFT 
 
                0-10 år                       10-20 år                                                                                                     0-10 år                    10-20 år 
 

 
   
 
 
 
 
 
                               
 
 

 
 
 
 
  20 –30 år                                                                                                                                        20-30 år 

 
 
Samme tendens gør sig gældende på inventarets alder, hvor dem som har overvejet omlæg-
ning til økologisk drift har betydeligt ældre inventar. Det fremgår tydeligt af figur 4.4, hvor 
181 bedrifter ud af 271 havde inventar i alderen 10-20 år. De må derfor antages at stå over-
for nogle overvejelser omkring fremtidige investeringer. Dog er det vigtigt at være op-
mærksom på, at den ene deltidsproducent blandt landbrugerne, som har overvejet omlæg-
ning til økologisk drift, alene vægter med 181 bedrifter ud af 271 i alt.  
 
FIGUR 4.4. Antal bedrifter for og imod økologisk drift, i relation til staldinventarets alder 
 
                         FOR  ØKODRIFT                                                                                                                      IMOD ØKODRIFT 
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Trækkes deltidsproducenten ud af samplen holder konklusionen imidlertid stadig for stald-
bygningerne: De som har overvejet omlægning til økologisk drift, står generelt overfor nye 
investeringer i staldbyggeri.  
 
Til gengæld kan der ikke siges noget entydigt vedrørende inventar og holdninger til økolo-
gisk drift, hvis den ene potentielle deltidsproducent trækkes ud af sammentællingen. Som 
det fremgår af figur 4.4, så bliver antallet af bedrifter fordelt på inventarets alder stort set 
ens. 
 
En analyse af ”ungdomsgruppens” kommentarer (svin), og hvad de har prioriteret som 
væsentlige for dem i relation til spørgeskemaet viste følgende: 
 
Holdningen (under personlige) ”jeg går ikke ind for den økologiske driftsform”, havde fire 
ud af seks sat øverst. Tilsvarende havde tre af de fire sat problemerne omkring produktio-
nen øverst.  
 
Den personlige prioritering gik også igen under mulighederne for kommentarer, hvor fem af 
de unge svineproducenter havde svaret: 
  
1) Grundlæggende imod tilskuddene til økologisk drift. Får ikke nogle bedrifter der ar-

bejds- og konkurrencemæssigt er attraktive. 

 
2) Mode. Journalistik påvirker markedet op eller ned. Mener ikke forbrugerne vil betale 

den rigtige merpris i fremtiden, og da produktionen er forholdsvis stor (gæld) er usik-

kerheden derfor også. 

 

3) Markedet er for lille. Priserne for små. Ingen udfordring. Det er ikke økologisk når man 

må bruge alm. foder. Fortæl forbrugerne det !!!. 

 
4) Pga. for dårlig kontrol med hvad foderstoffirmaerne putter i økologiske blandinger 

svindles der meget med det, så det er ikke mere økologisk end andet foder. Går ikke ind 

for den økologiske driftsform, som den kører for øjeblikket. 

 

5) Mangler 940 ha ved omdrift til økologi. Jordarealet hovedårsagen til loftet over mulig-

heder. 

 
For nærmere detaljer se evt. bilag 4A.  



- 51 - 

Skal modstanden mod den økologiske driftsform blandt ”ungdomsgruppen-svin” forklares 
yderligere, udover økonomiske nøgletal som dyretæthed, staldanlæggenes alder og jordbo-
nitet, viser spørgeundersøgelsen at svarene skal suppleres med en dyberegående holdnings-
undersøgelse.  
 
 

4.3.2.  ”Ungdomsgruppen” blandt kvægbrugerne 

De to unge kvægbrugere, som ikke gik ind for den økologiske drift, blev tilsvarende analy-
seret for dyretæthed. Værdierne lå på henholdsvis 0,76 og 1,5 DE/ha. Jordboniteten blev 
undersøgt, som hos begge var mellem 40 og 50 pct. sandjord, hvilket fremgår af tabel 4.18. 
Ingen af disse nøgletal for anvendelsen af produktionsfaktorerne kan derimod give en til-
fredsstillende forklaring på modstanden mod økologisk drift. Blandt kvægbrugerne, som 
havde overvejet omlægning til økologisk drift, lå fire af de syv i alt med en dyretæthed på 
1,52 – 2,05 DE/ha, og fem af dem havde overvejende sand til mediosandjord. 
 
TABEL 4.18. Fordeling af jordtype på kvægbrug heltid imod øko-drift 
       
 
Nr. 

 
H 

Ungdoms-
gruppen 

 
Vægt 

 
Hektar 

       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
34 x x 10.2259 41,00 20,00 9,00 
50 x x 12.1925 88,00 37,20 44,40 
       
2 2 2 22 1.492 658 633 

 
 
Staldanlæggene hos ”ungdomsgruppen” kvæg, var for begge bindestalde 20-30 år og in-
ventar på 10-20 år. Den ene af kvægbrugerne havde samtidigt en løsdriftsstald på 0-10 år og 
inventar i samme alderskategori. 
 
En nærmere analyse af ”ungdomsgruppens” kommentarer (kvæg), og hvad de har priorite-
ret som væsentlige for dem i relation til spørgeskemaet viste følgende: 
 
Hver havde prioriteret ”Jeg går ikke ind for den økologiske driftsform”, som henholdsvis 
højeste og mellemste prioritet. Begge havde prioriteret bedriftens arrondering som højeste 
prioritet, og begge havde prioriteret forholdene omkring produktionen som laveste.  
 
I modsætning hertil, havde de potentielle økologiske kvægbrugere prioriteret forholdene 
omkring produktionen som den væsentligste barriere, mens de personlige forhold var priori-
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teret lavest. Det virker også logisk, at hvis man har overvejet omlægning til økologi, vil det 
være forholdene omkring produktionen som prioriteres højt, mens de personlige overvejel-
ser, for og imod, er blevet afsluttet. 
 
Ingen af de unge kvægbrugere har givet nogle holdningskommentarer. 
 
Skal modstanden mod den økologiske driftsform blandt ”ungdomsgruppen – kvæg” forkla-
res yderligere udover særlige arronderingsforhold på bedrifterne, viser spørgeundersøgel-
sen, at det kræver supplering af en dyberegående holdningsundersøgelse. 
 
 

4.3.3.  ”Ungdomsgruppen” blandt planteavlerne 

Blandt de fem planteavlere som ikke gik ind for økologisk drift, tilhørte en enkelt ”ung-
domsgruppen”. Jordboniteten var lerjord, og planteavleren har givet følgende kommentar 
med på vejen: 
 

Alt mit jord er fed lerjord (JB 7), hvilket vil gøre tingene sværere at få til at 

fungere end hvis det var sandjord. 

 

Det er ikke forklaret, om der tænkes på rent faglige forhold eller decideret økonomiske.  
 
For eventuelt at kunne pejle nærmere ind på, hvilke økonomiske og rationelle motiver der 
kunne  drive planteavlerne, er alle planteavlerne imod økologisk drift blevet undersøgt for 
jordtype. Af tabel 4.19 fremgår det, at deltidsbrugene overvejende var på lerjord. 154 del-
tidsbedrifter ud af 183 deltidsbedrifter var på lerjord (85 pct.).  
 
TABEL 4.19. Fordeling af jordtype på planteavlsbrug imod øko-drift 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
21  x 56.9877 41,30   
22  x 28.9957   41,20 
46  x 47.7192 16,00 1,1  
48 x  30.4020 91,10   
51  x 49.0862 14,50   
       
5 1 4 213 6.599 53 1.195 
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BOKS. 4.18. 
 
85 pct. af deltidsbedrifterne-planteavl som ikke kunne gå ind for den økologiske driftsform lå på lerjord. I for-
hold til planteavlerne som havde tilkendegivet interesse for omlægning til økologisk drift, var forholdet om-
vendt proportionalt. Her lå 87 pct. af deltidsbedrifterne på sandjord. 
 
Undersøgelsen viser dermed, at en kombination af parametrene planteavl, deltidsbedrift, sandjord 
og alder orienteret mod ”ungdomsgruppen” (< 35 år og 35 – 44 år), vil give en meget høj sandsynlig-
hed for potentiel omlægger til økologisk drift. 
 
Undersøgelsen bekræfter dermed også, at hypotesen om øko-tilskuddets faste og relative størrelse af be-
driftsindkomsten for en deltids-planteavler på sandjord, gør omlægning til økologi økonomisk attraktivt på 
denne type af bedrifter. 
 

 
 
BOKS 4.19. 
 
Spørgeundersøgelsen indikerer, at øko-støttens relative andel af indkomsten for en konventionel planteav-
ler-heltid på lerjord ikke er høj nok til at eliminere den økonomiske usikkerhed, som er forbundet med om-
lægning til økologisk drift.  
 
I den sammenhæng mangler der uddybende analyser over spredningen af produktionsresultaterne, når 
konventionelle planteavlere-heltid på lerjord lægger om til økologisk drift. Det gælder de biologiske såvel 
som for de økonomiske resultater. I sammenligningsanalyser mellem konventionel og økologisk drift benyt-
tes altid gennemsnitsudbytter, fremfor at se på de produktionssvingninger de økologiske planteavlere i langt 
højere grad ligger under for. 
 
Derudover bør det undersøges i hvor høj grad sukkerroekvoterne hos de konventionelle planteavlere-heltid  
begrænser deres økonomiske muligheder for at omlægge til økologisk drift. 
 

 
 

4.4.  Den ”Grå gruppe” 

Den ”Grå gruppe”, er betegnelsen for de landbrugere i spørgeskemaundersøgelsen, som i 
pkt. 6 har svaret nej til, at de har overvejet at lægge bedriften om til økologisk produktion. 
Til gengæld har de ikke sagt i spørgeskemaet 4 A, at de er imod den økologiske driftsform. 
Som det fremgår af tabel 4.20 består den ”Grå gruppe” af langt de fleste bedrifter med i alt 
49 stk. Det er overvejende kvæg og svineproducenter som dominerer blandt retursvarene. 
Blandt planteavlerne er det kun deltidsproducenter, som tilhører den ”Grå gruppe”. 
 
TABEL 4.20. Antal bedrifter i ”Grå gruppe” 
     
 Planter  Kvæg   Svin  Total 
     
Heltid     0    16    19 35 
Deltid     9      3      2 14 
     
I alt     9     19    21 49 
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Analyseret for vægte udgør den ”Grå gruppe” 39 pct. af  samtlige bedrifter i Vejle Amt. 
 
I forhold til producenterne imod økologisk drift, hvor 64 pct. af bedrifterne var heltid og 36  
pct. deltid, er det nærmest omvendt proportionalt for bedrifterne i den ”Grå gruppe”. Af ta-
bel 4.21 fremgår det, at 33 pct. af bedrifterne var heltid og 67 pct. deltid. Kvæg og planter 
dominerer blandt deltidsbedrifterne, og 84 pct. af svineproducenterne var heltidsbedrifter. 
 
TABEL 4.21. Antal bedrifter tilhørende ”grå gruppe” fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 0 0 718 100 718 2.111 34 
Kvæg 291 41 414 59 705 1.299 54 
Svin 289 84 49 16 346 1.085 32 
        
I alt 580 33 1.181 67 1.761 4.493 39 

 
 
Af tabel 4.22 fremgår det, at de 39 pct. af bedrifterne inden for den ”Grå gruppe” dækkede 
arealmæssigt 52.679 hektar ud af Vejle Amts 176.242 ha – i alt 30 pct. af Vejle Amts sam-
lede landbrugsareal. Heltidsbedrifterne, som i antal kun udgjorde 33 pct. af bedrifterne, 
dækkede til gengæld næsten 60 pct. af den ”Grå gruppes” samlede arealtilliggende på 
52.679 hektar. 
 
TABEL 4.22.  Antal hektar tilhørende ”grå gruppe” fordelt på hel- og deltid 
        
  

Heltid 
 

Pct. 
 

Deltid 
 

Pct. 
 

I alt 
Vejle Amt 

total 
Pct. øko.  

af Vejle 
        
Planter 0 0 13.927 100 13.927 67.509 21 
Kvæg 17.309 75 5.905 25 23.214 55.994 42 
Svin 14.569 94 969 6 15.538 52.739 30 
        
I alt 31.878 59 20.801 41 52.679 176.242 30 

 
 
BOKS 4.20. 
 
39 pct. af landbrugsbedrifterne i Vejle Amt har ikke overvejet at lægge om til økologisk drift, men har heller 
tilkendegivet at de er imod denne driftsform. Den ”Grå gruppe” dækker 30  pct. af landbrugsarealet. 
 
Heltidsbrugene udgør 33 pct. 
 
Fordelingen blandt driftsgrenene (antal bedrifter): 
planteavlsbrugene 34 pct. 
kvægbrugene  54 pct. 
svinebedrifterne 32 pct. 
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I tabel 4.23 er fordelingen af bedrifter opgjort i relation til alder, areal og økonomiske stør-
relses grupper. Hypotesen om, at potentielle økologiske jordbrugere kan indkredses til en 
bestemt aldersgruppe, vil blive anvendt i analyserne af den ”Grå gruppe”. Samtidigt vil de 
forskellige parametre, som er med til at forfine, hvem der reelt er potentiel økologisk, fun-
det i de forudgående afsnit (dyretæthed, jordbonitet etc.),  blive inddraget.  
 
Som det fremgår af tabellen, er der 19 landbrugere blandt de 49, der ligger i den såkaldte 
”ungdomsgruppe” fra < 35 til 35-44 år.  Tre planteavlere, syv kvægbrugere og ni 
svineproducenter. De vil nu blive analyseret nærmere, hvor resultaterne skal bruges som en 
be- eller afkræftelse af arbejdshypoteserne for indkredsningen af de potentielle økologiske 
jordbrugere. 
 
TABEL 4.23. Fordelingen af landbrugere ”Grå gruppe” 
    
 Planter Kvæg Svin 
    
Aldersgr. 
< 35 år 
35-44 

 
   1 
   2  

 
   2 
   5  

 
   4 
   5 

    
45-54 
55-64 
> 65 

   4 
   0 
   2 

   3 
   6 
   3 

   8 
   3 
   1 

    
Arealgr. 
5-10 ha 
10-20 
20-30 
30-50 
50-100 
> 100 

 
   1 
   4 
   2 
   0 
   2 
   1 

 
   0 
   2 
   3 
   4 
   7 
   3 

 
   2 
   2 
   1 
   6 
   8 
   2 

    
Økon.str.gr. 
< 8 ESE 
8-16 
16-40 
40-99 
100-250 
> 250 

 
   1 
   5 
   3 
   0 
   1 
   0 

 
   1 
   1 
   2 
   4 
 11 
   0 

 
   0 
   0 
   3 
   6 
 10 
   2 

    
Total    9  19  21 

 
 

4.4.1.  ”Ungdomsgruppen” blandt planteavlerne 

Som det fremgår af tabel 4.23, var der ud af 9 planteavlere (alle deltid) 3 stk. som lå inden 
for ”ungdomsgruppen”.  
 
En krydsanalyse mellem disse planteavlere og deres jordbonitet, registreret i tabel 4.24, vi-
ste, at 70 pct. af bedrifterne (113 ud af 163) havde lerjord, og stod for 2.420 ha ud af 3.216 
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ha i alt – dvs. 75 pct. af jorden. Alle 163 bedrifter lå under 30 ha. Dvs. parametre som alder, 
jordbonitet og arealstørrelse, til bestemmelse af en potentiel økologisk planteavler, må siges 
at blive bekræftet i analyserne af den ”Grå gruppes” planteavlere-deltid. 
 
TABEL 4.24. Fordeling af jordtype på planteavlsbrug deltid ”Grå gruppe” 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
76  x 73.9226 18,30   
83  x 39.2348 27,20   
97  x 49.4485  16,10  
       
3 0 3 163 2.420 796  

 
 
En nærmere analyse af den ”Grå gruppes” planteavleres kommentarer, og hvad de har pri-
oriteret som væsentlige barrierer for dem, viste følgende: 
 
De mangler viden om økologisk produktion (spørgeskemaet pkt. 4 A), og de har usikkerhe-

der omkring produktionen (pkt. 4 E). 
 
Mangel på viden har to ud af de tre planteavlere sat kryds ud for, men kun den ene har spe-
cificeret, hvad det går ud på: 
 
- økonomiske beregninger samt regler omkring omlægning. 
 
Samme person skriver tillige, at han har opdræt af heste samt får, og mangler økologisk 
gødning samt økologisk foder (kraftfoder).  
 
BOKS 4.21. 
 
I analysen af den ”Grå gruppe” bekræftes tendensen med deltidslandbrug som har specialproduktioner, og 
at de kunne være potentielle for omlægning til økologisk produktion. 
 
Men der kræves en nærmere afgrænsning af, hvilke typer af specialproduktioner der kunne være tale om, 
samt hvilke (special)barrierer de eventuelt måtte stå overfor. 
 
I spørgeundersøgelsen her, er der fundet interesse inden for: 
- gedemælk 
- juletræer og pyntegrønt 
- hesteopdræt og får 
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Omkring produktionen har planteavlerne stort set sat kryds ved de samme punkter, som 
dem der har overvejet at lægge om til økologisk drift: 
 
(3) Udbyttefald 
(5) Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden 
(8) Samarbejde med en husdyrproducent kunne være en løsning mht. gødningsfor- 

syning 
(10) Problemer med ukrudtsbekæmpelse 
(11) Problemer med skadedyrsbekæmpelse 
 
(3) og (5) gik igen ved to af de tre planteavlere. Det samme gjorde (10). Resten var fordelt 
enkeltvis på de tre. 
 
 

4.4.2.  ”Ungdomsgruppen” blandt kvægbrugerne 

Ud af 19 kvægbrugere var der syv i ”ungdomsgruppen”. To af dem kunne umiddelbart 
betragtes som ikke-potentielle, idet den ene i spørgeskemaet meddelte at han var ophørt 
med at drive landbrug, mens den anden havde en dyretæthed på 2,95 DE/ha. 
 
De fem tilbageværende blev analyseret for dyretæthed, jordbonitet, staldanlæg samt hvilke 
svar de i spørgeskemaet har prioriteret som vigtigste begrundelser for ikke at lægge om til 
økologisk. 
 
Som det fremgår af tabel 4.25 var Jordboniteten for dem alle fem sand- til medio sandjord. 
Dvs. jordboniteten, som et parameter i kombinationen med alder, skulle have peget hen 
imod en potentiel økolog. 
 
TABEL 4.25. Fordeling af jordtype på kvægbrug heltid imod øko-drift 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
62 x  12.1008   110,60 
64 x  11.6675   100,90 
66 x  10.6719 15,00 76,00  
68 x  24.5539  31,30 4,0 
95 x  10.3395   87,30 
       
5 5 0 69 160 1.580 3.516 
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Dyreneheder pr. hektar var fra 0,68 – 1,27. Heller ikke her ville man i kombinationen al-
der, jordbonitet og dyretæthed, kunne forklare, hvorfor de fem (vægtet: 69 kvægbrugere) 
ikke skulle være potentielt økologiske. 
 
Staldanlæggene hos den ”Grå gruppes” kvægbrugere, bestod for 57 af bedrifterne ud af 69 
af bindestalde mellem 20-30 år, og inventaret var hos dem mellem 10-20 år. 12 bedrifter 
havde løsdriftsstald 0-10 år og inventaret var i samme aldersgruppe. De fleste af kvægbru-
gerne stod altså overfor nogle forventede ny-investeringer i staldbygninger og inventar.  
 
En nærmere analyse af kvægavlernes kommentarer i den ”Grå gruppe”, og hvad de har pri-
oriteret som væsentlige barrierer for dem, viste følgende: 
 
De havde som højeste prioritet usikkerheder omkring afsætning (spørgeskemaets pkt. 4B),  
strukturelle forhold (spørgeskemaets pkt. 4D), og problemer i forbindelse med produktio-

nen (spørgeskemaets pkt., 4E). 
 
Omkring afsætning havde tre ud af de fem sat kryds ud for  
 
(1) Usikker på merpriserne på længere sigt. 
(2) Markedet er for ustabilt. 
(13) Har specialproduktion af melkartofler.    
 
Omkring stukturelle forhold havde to sat kryds ud for  
 
(1) Bedriftens arrondering er uhensigtsmæssig 
 
I bedriftsvægte betød det 21 bedrifter ud af 69 (30 pct.). 
 
Omkring Produktionen havde tre ud af fem sat kryds ud for følgende: 
 
(2) Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer. 
(3) Udbyttefald. 
(4) Ydelsesfald. 
(5) Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden. 
(6) Specialafgrødeproduktion. 
(7) Fodermangel eller usikkerhed om foderforsyningen. 



- 59 - 

(9) Et samarbejde mellem en kvægbruger og planteavler vil ikke være en løsning 
på belægningsproblemet. 

(10) Problemer med ukrudtsbekæmpelse. 
(11) Problemer med skadedyrsbekæmpelse. 
 
Nr. (2), Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer, gik som den eneste igen 
ved alle tre. Resten, på nær (10), var fordelt enkeltvis mellem de tre. I vægte talte de tre re-
tursvar med 47 bedrifter ud af 69 i alt. 
 
BOKS 4.22. 
 
Blandt den ”Grå gruppes” kvægbrugere i ”ungdomsgruppen”, som med de øvrige parametre jordbonitet og 
dyretæthed måtte anses for potentielt økologiske, havde 68 pct. (47 ud af 69 bedrifter) angivet, at de havde 
en bygningsmasse, som ville kræve gennemgribende ændringer i forbindelse med en omlægning. 
 
83 pct. af bedrifterne (57 ud af 69) havde bindestalde på 20-30 år og inventar på 10-20 år. 
 
30 pct. (21 ud af 69 bedrifter) havde en uhensigtsmæssig arrondering. 
 

 
 
Analysen af den ”grå gruppes” kvægbrugere peger på muligheden for at gruppere investe-
ringsbehovene blandt potentielle økologiske kvægbrugere, og se nærmere på, hvornår den 
økologiske produktion ikke kan bære investeringerne ved en omlægning. Er der nogle fæl-
lestræk omkring besætningsstørrelse, dårlige arronderingsforhold, bygningstyper etc.? 

 
Ligesom blandt ”ungdomsgruppen” af kvægbrugere imod omlægning til økologisk produk-
tion har ingen i den ”Grå gruppes” ungdomsgruppe-kvæg” givet nogle holdningskommenta-
rer. 
 
 

4.4.3.  ”Ungdomsgruppen” blandt svineproducenterne 

Blandt de 21 svineproducenter i ”Grå gruppe”, tilhørte 9 stk. ”ungdomsgruppen”. I lokalise-
ringen af potentielle økologiske svineproducenter blev der ud over parameteren alder i af-
snit 4.1 og 4.2 fundet frem til, at en dyretæthedsgrænse på max. 1,1 også måtte inddrages. 
 
Det betød, at ud af den ”Grå gruppes” potentielle svineproducenter, blev antallet reelt 
reduceret til 2 stk. 
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At alderen i kombination med en max. dyretæthedsgrænse på 1,1 DE/ha er en meget præcis 
kombinationsparameter i afgrænsningen af potentielt økologiske svineproducenter, blev 
fundet ved i første omgang kun at fokusere på antallet af svineproducenter med max. 1,1 
DE/ha. Her blev der fundet i alt fire, hvor de to lå i aldersgruppen 45-54 år og 55-64 år. 
Begge havde derimod angivet alderen som barriere under højeste prioritet.  
 
Som det fremgår af tabel 4.26, var Jordboniteten blandt de to reelt potentielle økologiske 
svineproducenter for dem begge lerjord. En yderligere afgrænsning kunne herefter være om 
de havde slagtesvineproduktion, idet bedrifter på lerjord ofte kun vil være relevante som 
økologiske slagtesvineproduktioner. Dette var ikke tilfældet for nogen af dem idet de begge 
havde en so- og smågriseproduktion, mens den ene yderligere opfedede til ungsvin.  
 
TABEL 4.26. Fordeling af jordtype på svinebrug ”Grå gruppe” 
       
Nr. H D Vægt Hektar 
       
    Ler (5-8) Medio (3-4) Sand (1-2) 
       
58 x  21.4311 49,80   
74 x  9.2609 138,40   
       
2 2 0 31 2.349   

 
 
BOKS 4.23. 
 
En afgrænsning af den ”Grå gruppes” svineproducenter med hensyn til alder og en dyretæthedsgrænse på 
max. 1,1, bekræftede at disse kombinationsparametre for indkredsningen af potentielle økologiske svinepro-
ducenter, vil være et givtigt analyseværktøj. 
 
Hvor jordboniteten blev sammenholdt med produktionslinien, bekræftede analysen at lerjordsbedrifter ofte 
kun vil være relevante for økologisk slagtesvineproduktion. 
 

 

 
Staldanlæggene hos den ”Grå gruppes” ungdomsgruppe-svin viste, at den ene som vægtede 
med 21 bedrifter, havde staldbygninger mellem 10-20 år; mens den anden producent, som 
vægtede med 9 bedrifter havde bygninger i alderen 0-10 år. Begge havde inventar i alderen 
0-10 år, så deres investeringer på både bygninger og inventar stod ikke overfor større ud-
skiftninger. Tværtimod må der forventes betydelige økonomiske bindinger på det eksiste-
rende produktionsapparat, som vil vanskeliggøre en omlægning. 
 
En nærmere analyse af hvad de to svineproducenter havde krydset af i spørgeskemaet som 
væsentligste barrierer for en omlægning, gav følgende resultater: 
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Som højeste prioritet havde de begge krydset af under personlige (spørgeskemaets pkt. 4A) 
og forhold vedrørende produktionen (spørgeskemaet pkt. 4E). En enkel havde også krydset 
af under afsætning (spørgeskemaets pkt. 4B). Som mellemste og laveste prioritet havde de 
begge krydset af under reglerne (spørgeskemaets  pkt. 4C) og strukturelle forhold (spørge-
skemaets pkt. 4D). 
 
Under personlige blev der krydset af under 
 
(2) Jeg er godt tilfreds med den konventionelle produktionsform. 
(4) Jeg har ikke viden nok om økologisk drift og økonomi og efterlyser i den for-

bindelse viden om staldindretning, tilskud og krav til jordareal. 
(13) Kommentarer. 
 
Begge svineproducenter havde krydset af under nr. 2. Dermed havde den ”Grå gruppes svi-
neproducenter - ligesom de øvrige to grupper, a) dem som har overvejet økologisk produk-
tion og b) dem som er decideret imod - fundet det væsentligt at markere deres tilfredshed 
med deres nuværende produktion som højeste prioritet. 
 
Den svineproducent som havde sat kryds under nr. 13 havde givet følgende kommentarer: 
 
”Jeg prioriterer gode sunde fødevarer produceret med et minimum af godkendte hjælpe-

stoffer højest”. 

 

”Økovarer bliver brugt til at markedsføre supermarkeder og politikere. Hvis forbrugeren 

skulle betale den reelle merpris i et lavkonjunktur marked, vil afsætningen formentlig være 

betydelig mindre”. 

 

”Hvis det skal være rigtig økologisk bør der kun anvendes økofoder og ingen tilførsel af 

næringsstoffer fra konventionelt landbrug, men få næringsstofferne tilbage fra byen”. 

 

”Det vil være særdeles vanskeligt at dyrke sukkerroer økologisk, hvis det drejer sig om et 

større areal”. 
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BOKS 4.24. 
 
Analysen af den ”Grå gruppes” ”ungdomsgruppe-svin” bekræfter at modstanden mod økologisk produktion 
er mere markant blandt svineproducenterne end for de øvrige to driftsgrene planter og kvæg. Spørgeunder-
søgelsen viser også, at modstanden ikke kan forklares alene ved økonomiske nøgletal, men kræver en dy-
beregående sociologisk orienteret holdningsundersøgelse. 
 

 
 
Den anden svineproducent som under pkt. 4A Personlige forhold havde tilkendegivet, at 
han mangler viden om økologisk drift og økonomi, efterlyser oplysninger om staldindret-

ning, tilskud og jordareal. 
 
Vedkommende er samtidig svineproducent under ”Mærkevareordningen”, hvor producen-
terne får et højere tillæg for øget husdyrvelfærd. Produktionen er blevet omlagt i 1997-98, 
og han har ikke lyst til at ændre produktionen umiddelbart igen. Det er ikke specificeret, 
hvilken mærkevareordning producenten er tilmeldt (fx Antonius, UK-tillæg, Porker, Friland 
Food etc.). 
 
Under Produktionen blev følgende punkter krydset af som væsentlige barrierer for omlæg-
ning: 
 
(1) Arbejdsmiljøet bliver forværret med mere manuelt arbejde. 
(2)  Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer. 
(3) Udbyttefald. 
(5) Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden. 
(6) Specialafgrødeproduktion (sukker). 
(7) Fodermangel eller usikkerhed om foderforsyningen. 
(8)  Et samarbejde med en planteavler om den fremtidige foderforsyning kunne væ-

re en løsning. 
(10) Problemer med ukrudtsbekæmpelse. 
(11) Problemer med skadedyrsbekæmpelse. 
 
Nr. 1, 2 og 10 gik igen blandt de to såkaldte potentielle øko-svineproducenter i den ”Grå 
gruppe”. Resten fordeler sig enkeltvis blandt de to svineproducenter. Svineproducenten der 
i spørgeskemaundersøgelsen har tilkendegivet, at han mangler viden om økologisk drift og 
økonomi, er samtidigt den som tilkendegiver, at et samarbejde mellem ham selv og en øko-
logisk planteavler kunne være en løsning på foderforsyningssikkerheden.  
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Den anden svineproducent, der gennem sine kommentarer klart har tilkendegivet sin mod-
stand mod økologisk produktion, er den samme som har krydset af ved nr. 3, 5 og 11. Ved-
kommende har samtidigt en sukkerroeproduktion. 
 
Med hensyn til staldanlæg, havde begge producenter relativt nye staldbygninger og inven-
tar. Producenten med mærkevaregrise havde staldbygninger i alderen 10-20 år og inventar 
mellem 0 –20 år. Den anden, som havde tilkendegivet mistillid til den økologiske produkti-
on, havde staldbygninger i alderen 0- 10 år og inventar på 0-10 år. 
 
BOKS 4.25. 
 
Analysen af den ”Grå gruppes” unge svineproducenter med en dyretæthedsgrænse på max. 1,1 DE/ha, be-
kræfter resultaterne fra kapitel 5.3 og 5.4, at potentielle økologiske svineproducenter yderligere ville kunne 
indkredses, hvis produktionsapparatet står overfor en større udskiftning. 
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5. Diskussion og konklusion af spørgeskemaundersøgelsen 

I tilknytning til problemformuleringen og formålet med undersøgelsen, var der udarbejdet 
fem arbejdshypoteser. 
 

Arbejdshypoteser: 

1. Dem som lægger om til økologisk jordbrug kan overvejende grupperes og beskrives ud 
fra rationelle økonomiske motiver. Det vil sige, at de landbrugere som lægger om til 
økologisk drift udnytter deres informationer om markedet bedst muligt til at profitmak-
simere. 

 
2. Planteavlere deltid på sandjord, vil på grund af den nuværende øko-støttes relative høje 

andel af det økonomiske udbytte, være mere motiveret for at lægge om end planteavlere 
hel- og deltid på lerjord. 

 
3. Potentielle økologiske mælkeproducenter vil fortsat domineres af heltidslandmænd på    

sandjordsbedrifter. 
 
4. Potentielle økologiske svineproducenter, vil fortrinsvis kunne findes blandt deltidsland-

mænd, og/eller planteavlere der overvejer at omlægge deres bedrift. 
 
5. Dem som lægger om til økologisk produktion, kan indkredses til en bestemt aldersgrup-

pe. 
 
Et af formålene med undersøgelsen var at afdække hvem, og hvor mange potentielle 
økologiske jordbrugere, der kunne være set over en 10 årig periode. Arbejdshypoteserne 
skulle i den forbindelse bruges som styringsredskaber i analysen af spørgeskemaerne, og en 
gruppering af de mange baggrundsvariable som SJFI besidder på den enkelte landbruger i 
regnskabsdatabasen. Ligeledes skulle arbejdshypoteserne fungere som et bindeled mellem 
de teoretiske overvejelser, og de fundne resultater fra empirien via spørgeskemaunder-
søgelsen.  
De empiriske resultater bekræftede i mange henseender de teoretiske overvejelser og de me-
re detail-orienterede arbejdshypoteser: 
 

Ad 1) 
De landbrugere som har overvejet omlægning til økologisk drift kan indkredses efter øko-
nomiske kriterier. Deres overvejelser kan begrundes ud fra økonomisk rationelle motiver, 
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og de har i forvejen nogle produktions-tekniske forhold såvel som afsætningsmuligheder, 
der gør, at en omlægning vil være mulig uden de store forudsigelige økonomiske risici. De 
potentielle økologiske jordbrugere er overvejende risiko-averse. De vil lægge om til økolo-
gisk drift, hvis de ser nogle realistiske økonomiske muligheder ved at gøre det. For de po-
tentielle økologiske husdyrproducenter gælder der nogle produktionstekniske barrierer med 
hensyn til antallet af dyreenheder pr. hektar. For mælkeproducenter er grænsen 1,0 DE/ha 
medmindre der er mulighed for at skaffe tillægsjord, og for svineproducenter er grænsen 
0,8-1,1 DE/ha. Spørgeundersøgelsen bekræftede dermed dyreenhedsgrænserne anvendt i 
Aktionsplan II. 
 
Landmændenes økonomiske risici og produktions-tekniske muligheder skal også vurderes i 
forhold til, om de har foretaget nye eller ældre investeringer i staldanlæg. Blandt de potenti-
elle mælkeproducenter viste det sig, at 53 pct. af dem havde foretaget ny-investeringer i 
løsdriftsstalde inden for de sidste 10 år. De øvrige 47 pct. stod overfor nogle forventede ny-
investeringer af deres 20-40 årige bindestalde. For svineproducenterne viste det sig, at 75 
pct. af dem havde staldsystemer i aldersgruppen 20-30 år og inventaret 10-20 år. Med andre 
ord: 
 
De potentielle økologiske husdyrproducenter havde enten et produktionsapparat, der rime-
ligt nemt kunne bruges til økologisk drift, eller også stod de overfor nogle snarlige investe-
ringer, hvor forskellige markedsmuligheder blev overvejet.  
 

Ad 2) 
De potentielle økologiske planteavlere domineres af deltidsbrug under 30 ha, og de er 
overvejende sand- til medio sandjordsbedrifter. 69 pct. af de potentielle økologiske plante-
avlere var deltidsbrug, og 87 pct. af dem var under 30 hektar. 87 pct. af deltidsbrugene lå på 
sand- til medio sandjord, og udgjorde 68 pct. af alle deltidsbedrifternes jordtilliggende. Den 
økonomisk rationelt funderet tese om, at planteavlere-deltid på sandjorde ville have den 
største tilskyndelse til at omlægge til økologisk  drift på grund af øko-støttens høje andel af 
udbytteindkomsten, blev til fulde bekræftet. 
 
Ved at analysere de planteavlere, som ikke havde overvejet omlægning, eller decideret var 
imod økologisk produktion, pegede resultaterne på, at øko-støttens relative andel af ind-
komsten for en konventionel planteavler-heltid ikke er høj nok til at eliminere den økonomi-
ske usikkerhed. I den sammenhæng mangler der uddybende analyser over spredningen af 
produktionsresultaterne, når konventionelle planteavlere-heltid på lerjord lægger om til øko-
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logisk drift. Disse analyser bør i langt højere grad se på de økonomiske og udbyttemæssige 
svingninger, de økologiske planteavlere ligger under for. 
 

Ad 3) 
De potentielle økologiske mælkeproducenter var alle heltidsbedrifter, og 80 pct. af dem var 
på sand- til medio sandjorde. 82 pct. af de nuværende økologiske mælkeproducenter er på 
sand-til medio sandjorde. Bytteforholdet ved at omlægge til økologisk drift (i relation til 
merpriser og øko-støtte) må tilsyneladende være bedre for bedrifter på sandjorde end for 
kvægbrugere på lerjorde. I forhold til samtlige potentielle økologiske producenter udgjorde 
mælkeproducenterne i spørgeundersøgelsen ”kun” 14 pct. Set i forhold til at det nuværende 
antal økologiske mælkeproducenter udgør 27 pct. af alle økologiske brug (SJFI regnskabs-
statistik 1997/98), peger spørgeundersøgelsen på et kraftigt fald blandt mælkeproducenter-
ne, som drivkraften blandt nye økologer. 
 
65 pct. af de potentielle økologiske mælkeproducenter i undersøgelsen havde mere end 1,4 
DE/ha, og de fleste havde svaret, at de manglede jord for at kunne lægge om. Spørge-
undersøgelsen peger på, at potentiale grundlaget for omlæggere kan udvides, hvis der med 
tiden kan etableres succesfulde samarbejder mellem husdyrproducenter og planteavlere. 91 
pct. af de potentielle mælkeproducenter så positivt på samarbejdsaftaler med udveksling af 
næringsstoffer og optimering af sædskifter. 
  

Ad 4) 
Det blev registreret, at potentielle økologiske svineproducenter overvejende kunne findes 
blandt deltids-svineproducenter, men data-materialet herfor hviler på et alt for spinkelt 
grundlag til at kunne give en klar konklusion. Spørgeundersøgelsen peger imidlertid på, at 
der kunne være et væsentligt potentiale grundlag blandt heltids-svineproducenter for at 
lægge om til økologisk drift. De potentielle svineproducenter-heltid udgjorde 8 pct. af Vejle 
Amts svinebedrifter. De lå ligesom kvægbrugerne overvejende blandt de større producenter, 
og spørgeskemaundersøgelsen fra Vejle Amt synes dermed at bekræfte tidligere sociologisk 
orienterede undersøgelser (Halber, Michelsen & Noe, (1/99): At nye potentielle økologiske 
jordbrugere er personer, som vægter faglige og personlige udfordringer særligt højt, såvel 
som udsigten til en bedre økonomi.  
 
Der blev ikke registreret nogle planteavlere, som havde overvejet at omlægge bedriften i 
kombination med økologisk svineproduktion. Hypotesen om at potentielle økologiske svi-
neproducenter kunne findes blandt planteavlere kunne derfor ikke bekræftes. 
 



- 67 - 

Ad 5) 
I spørgeskemaundersøgelsen tegnede der sig blandt de potentielle økologiske jordbrugere 
en klar ”ungdomsgruppe” på < 35 år og 35-44 år. Det kunne fx være udtryk for en ”genera-
tionsholdning”, at yngre landbrugere er mere åbne overfor de økologiske produktionsmeto-
der end ældre landmænd. Men ud fra en stringent, rationel økonomisk opfattelse, burde 
eventuelle profitmuligheder i den økologiske produktion kunne overbevise en hvilken som 
helst ”hardliner” på tværs af generationerne. Derfor bør aldersprofilen i langt højere grad 
vurderes i forhold til den typiske investeringsprofil for landbruget, hvor de store investe-
ringsovervejelser generelt sker i den yngre alder. Efter de 45 år begynder landbrugeren ikke 
at foretage store ny-investeringer og produktionsomlægninger og binde sit eventuelle øko-
nomiske overskud af tidligere investeringer. Det skal gå til pensionsopsparing eller anden 
form for alderdomssikring. 
 
Blandt planteavlere-deltid var der dog en tendens til, at ældre landmænd også kunne findes 
blandt de potentielle økologiske jordbrugere. Det skal igen ses i sammenhæng med investe-
ringsprofilen. For en traditionel planteavler-deltid med overvejende kornproduktion, vil den 
økonomiske risiko ved omlægning til økologisk drift, være minimal. Behovet for eventuelle 
nye investeringer vil være små og tidshorisonten derfor kort. 
 
Dermed  kan omlægning til økologisk produktion også være en mulighed for landmænd æl-
dre en ”ungdomsgruppen”. Spørgeundersøgelsen kunne derfor give anledning til nogle 
overvejelser om  udformning af forskellige strategier for en ”senior politik for omlæggere 

til  økologisk produktion”, hvor aftrapningen af landbruget for konventionelle landbrugere 
indarbejdes i en omlægning af bedriften til økologisk produktion. 
 
Ud over arbejdshypoteserne blev der i spørgeskemaundersøgelsen registreret en interesse 
for økologisk drift blandt deltids-landmænd med special-produktioner. I spørgeundersøgel-
sen blev der fundet interesse inden for følgende special-produktioner: 
 
- gedemælk 
- juletræer og pyntegrønt 
- hesteopdræt og får. 
 
Generelt viste spørgeskemaundersøgelsen et stort behov for information og viden om øko-
logisk produktion. For alle tre driftsgrene var der fælles usikkerhed omkring udbyttefald, 
utilstrækkelig næringsstofforsyning, samt hvordan man håndterer ukrudts- skadedyrspro-
blemer. Alt sammen forhold der kan får væsentlig betydning for den enkelte landbrugers 
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økonomi. Derudover var der tydeligvis behov for detailviden og opsamling af praktiske er-
faringer knyttet til de enkelte driftsgrenes fagproblemer. 
 
De øvrige resultater og konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen viser klart, at de øko-
nomiske teorier omkring landbrugsproducenters forventede adfærd har en betydelig styrke, 
når forskellige politik-scenarier skal udformes i relation til udviklingen af den økologiske 
jordbrugssektor. Det gælder i udformningen af den nuværende og eventuelt fremtidige støt-
tepolitik, såvel som, hvis der påtænkes at lave forskellige branche relaterede ’kick-start’ 
støtteordninger. Det kunne fx være ønsket om at fremme en dansk økologisk frugt- og 
bærproduktion, eller en mere varieret grønsagsavl. 
 
 

5.1.  Undersøgelsens validitet og repræsentativitet for hele landet 

Vejle Amt ligner i sin fordeling af bedriftstyper, hel- og deltid resten af landet. Ligeledes 
går israndslinien gennem Vejle Amt og opdeler amtet i sand- og lerjorde, med en 
koncentration af kvægbedrifterne på sandjordene i den vestlige del af amtet, og med en 
overvægt af deltids- og plantebrug på lerjordene i amtets østlige del. Denne fordeling af 
bedriftstyper på forskellig jordbonitet er kendetegnende for landet som helhed. Det er derfor 
blevet antaget, at med en rimelig simpel spørgeskemaundersøgelse, kunne der drages nogle 
forsigtige, men samtidigt generelle konklusioner vedrørende omlægningspotentialet for 
resten af landet.  
Spørgeundersøgelsen er sket på baggrund af en repræsentativ stikprøve af landbrugerne i 
Vejle Amt, der bygger på SJFI’s stikprøvestatistik omfattende 136 bedrifter for Vejle Amt. 
Imidlertid er det ”kun” 78 pct. af stikprøven (106 stk.), som er returneret, hvilket kan svæk-
ke spørgeskemaundersøgelsens resultater og konklusioner. 
 
Derfor vil spørgeskemaundersøgelsen i de nedenstående tabeller blive sammenlignet og 
vurderet med SJFI’s stikprøve for Vejle Amt, SJFI’s stikprøve for hele landet samt hele 
landbrugspopulationen. Det gælder inden for de områder og baggrundsvariable som analy-
sen af spørgeskemaundersøgelsens resultater overvejende bygger på. Det gælder hel- og 
deltidsbrug, driftsformer, aldersgrupper, arealstørrelser samt økonomiske størrelsesgrupper. 
 
Det generelle indtryk af selve spørgeskemaundersøgelsen er, at den stort set følger fordelin-
gen som stikprøven for Vejle Amt og stikprøven for hele landet inden for de nævnte bag-
grundsvariable.  
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TABEL 5.1. Heltid/deltid 
         
 Hele 

landbrugspopulationen 
SJFI- stikprøve 

Hele landet 
SJFI-stikprøve 

Vejle Amt 
Spørgeskema 

Vejle Amt 
         
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
         
Heltid 26.913 43 1.425 73 105 77 82 77 
Deltid 35.334 57 531 27 31 23 24 23 
         
Total 62.247 100 1.956 100 136 100 106 100 

 
 
TABEL 5.2. Driftsform 
         
 Hele 

landbrugspopulationen 
SJFI-stikprøve 

Hele landet 
SJFI-stikprøve 

Vejle Amt 
Spørgeskema 

Vejle Amt 
         
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
         
Planter 30.524 49 611 31 34 25 23 22 
Kvæg 18.746 30 714 37 45 33 37 35 
Svin 11.094 18 590 30 57 42 46 43 
Pelsdyr 1.883 3 41 2 0 0 0 0 
         
Total 62.247 100 1.956 100 136 100 106 100 

 
 
I tabel 5.1, som viser antallet af hel- og deltidsbrug, er fordelingen i stikprøverne stort set 
ens, mens stikprøverne til gengæld afviger fra landbrugspopulationen som helhed. Det 
skyldes, som før nævnt under metode afsnittet kapitel 3, at SJFI-stikprøven er udvalgt med 
det formål at beskrive bruttoproduktionsværdien i landbruget bedst muligt. Da de store brug 
bidrager forholdsvist meget til sektorens samlede produktion er disse bevidst overrepræsen-
teret ved den stratificerede indsamling. 
 
I tabel 5.2, som viser fordelingen af driftsformer afviger stikprøverne for Vejle Amt en del i 
forhold til stikprøven for hele landet. Det er især antallet af svinebedrifter som i Vejle Amt 
er større end for resten af landet. 
 
Aldersgrupperne i tabel 5.3 viser, at der er en lille overrepræsentation af ”ungdomsgruppen” 
(< 35 – 44 år) samt en lille underrepræsentation af de ældre i spørgeskemaundersøgelsen 
sammenlignet med stikprøven for Vejle Amt. 
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TABEL 5.3. Aldersgruppe 
         
 Hele 

landbrugspopulationen 
SJFI-stikprøve 

Hele landet 
SJFI-stikprøve 

Vejle Amt 
Spørgeskema 

Vejle Amt 
         
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
         
< 35 8.053 13 306 16 25 18 24 22 
35-44 13.625 22 530 27 32 24 29 27 
45-54 15.549  25 533 27 37 27 26 25 
55-64 13.386 22 395 20 28 21 19 18 
> 65 11.634 18 192 10 14 10 8 8 
         
Total 62.247 100 1.956 100 136 100 106 100 

 

 
TABEL 5.4. Arealgruppe 
         
 Hele 

landbrugspopulationen 
SJFI-stikprøve 

Hele landet 
SJFI-stikprøve 

Vejle Amt 
Spørgeskema 

Vejle Amt 
         
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
         
5- 10 ha 12.324  20 127  6 5  4 4  4 
10- 20 13.184  21 206  11 18  13 14  13 
20- 30 8.284  13 211  11 16  12 13  13 
30- 50 10.855  17 351  18 27  20 19  17 
50-100 11.874  19 634  32 46  34 39  37 
>  100 ha 5.528  9 427  22 24  18 17  16 
         
Total 62.247  100 1.956  100 136  100 106  100 

 
 
TABEL 5.5. Økonomisk størrelsesgruppe 
         
 Hele 

landbrugspopulationen 
SJFI-stikprøve 

Hele landet 
SJFI-stikprøve 

Vejle Amt 
Spørgeskema 

Vejle Amt 
         
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
         
<  8  ESE1) 12.603  20 109  5 7  5 4 4 
8-16 11.561  19 157  8 12  9 11  10 
16-40  13.271  21 291  15 15  11 13  12 
40-99 14.228  23 529  27 39  29 29  28 
100-250 9.151  15 757  39 56  41 43  41 
 >  250 ESE 1.433  2 113  6 7  5 6 5 
         
Total 62.247  100 1.956  100 136  100 106  100 
 
1) En ESE svarer til et standarddækningsbudrag på 1.200 ECU eller 8.987 kr. i regnskabsår 97/98. 
 
 
Spørgeskemaets fordeling er blevet testet ved chi i 2-test med p=o,o5. Det gælder i forhold 
til de øvrige af SJFI’s fordelinger inden for de fem nævnte variable: heltid/deltid, drifts-
form, alder, areal og økonomiske størrelsesgrupper. Testen godkendte fordelingen på spør-
geskemaet med alle de øvrige af  SJFI’s stikprøvefordelinger – undtagen fordelingen på 
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driftsform i relation til stikprøven for hele landet. Der er en lidt større repræsentation af svi-
neproducenter i Vejle Amt end for resten af landet. 
 
Det kan derfor konkluderes, at spørgeskemaundersøgelsen godt kan repræsentere hele 

landbrugspopulationen - undtaget når det gælder i forhold til driftsform. Til gengæld kan 
der opstå usikkerheder, når der analyseres i dybden. Fx hvis der analyseres på driftsform, 
deltid, under 35 år i den økonomiske størrelsesgruppe under 8 ESE. Her vil segmenterne 
være så små, at deres vægte som repræsentant for Vejle Amt inden for deres specifikke stra-
tifikation kan være tvivlsom. Aggregeres der fra en meget lille sample op til resten af land-
brugspopulationen, kan konklusionen gå hen og blive helt skæv. De forhold, hvor det er fo-
rekommet, er blevet beskrevet i de respektive kapitler. 
 
Det er blevet undersøgt om spørgeundersøgelsens afgrænsning til Vejle Amt også kunne re-
præsentere hele landet med hensyn til antallet af økologiske producenter, idet der forekom-
mer store regionale forskelle. Fx ligger 72 pct. af alle økologiske bedrifter i Jylland, og ale-
ne i Sønderjyllands Amt er 10 pct. af landbrugsarealet under økologisk plov. Med baggrund 
i Plantedirektoratets liste over autoriserede økologiske bedrifter og virksomheder, marts 

2000, er antallet af økologiske bedrifter for Vejle Amt blevet trukket ud. 216 blev fundet og 
sat i relation til amtets 4.493 bedrifter, hvilket betød at 4,84 pct. af bedrifterne i Vejle Amt 
er økologiske. For hele landet viser Plantedirektoratets oversigt over ”Økologiske jord-

brugsbedrifter 1999”, at 3.099 bedrifter er autoriserede. Sat i relation til Danmarks 62.000 
bedrifter betyder det, at antallet af økologiske bedrifter for hele landet udgør 4,99 pct. Det 
vil sige, at Vejle Amt også kan repræsentere resten af landet med hensyn til antallet af øko-
logiske bedrifter.  
 
Udover disse repræsentativitets forhold kan der forekomme bias, hvis respondenterne har 
svaret strategisk eller afvigende i forhold til det stillede spørgsmål. Sidstnævnte kan eventu-
elt skyldes, at spørgsmålene i spørgeskemaet er for upræcise eller flertydige.  
 
Ligeledes kan tidspunktet og den kontekst spørgeskemaet bliver udsendt i få betydning for 
resultatet. Har der været, eller er der en fortsat vækst i den økologiske efterspørgsel, vil det 
kunne tænkes at påvirke respondenternes svar. Tilsvarende hvis markedet er ved at blive 
mættet. Til gengæld er spørgeskemaet designet med det formål, at det skal kunne udlede 
nogle generelle økonomiske adfærdsmønstre blandt de landbrugere, som har overvejet om-
lægning til økologisk produktion. Det vil sige udlede nogle generelle økonomiske adfærds-

mønstre på trods af eventuelle flygtige konjunkturer. 
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Spørgeskemaets meget brede formulering: ”Har du overvejet at lægge bedriften om til øko-
logisk drift, er blevet stillet på et tidspunkt, hvor væksten i økologisk jordbrug var på sit hø-
jeste. Dog med begyndende markedssignaler om et snarligt overudbud af økologisk mælk. 
Spørgeskemaet må sammen med den høje svarprocent derfor antages, at have opfanget de 
fleste nuværende potentielle økologer.  
 

 
5.2.  Spørgeskemaundersøgelse som metode 

Spørgeskemaundersøgelsen i kombination med de respektive respondenters driftsregnska-
ber må siges at være en ganske effektiv metode. En meget væsentlig fordel er, at denne 
kombination af subjektive oplysninger og objektive regnskabsdata giver mange muligheder 
for forskellige tværsnitsanalyser. Det kan være som simpel kontrol funktion og verificering, 
men også muligheden for at undersøge bestemte sammenhænge. Kombinationen af regn-
skabsdata og personsvar giver samtidigt mulighed for at designe et rimeligt enkelt spørge-
skema. 
 
Den høje svarprocent på spørgeskemaerne kan ses som en bekræftelse af netop spørgeske-
maets enkle design. Det gælder om at finde en balance mellem et simpelt, ikke tidskræven-
de spørgeskema, og så samtidigt sikre en høj kvalitet i retursvarene. De standardiserede 
svarmuligheder, opdelt i emnegrupper, skaber overskuelighed hos respondenten, og svarene 
kan bagefter knyttes til en mængde baggrundsvariable som alder, indkomstgruppe, hel- og 
deltid, driftsform osv. fra de selv samme respondenters regnskaber. Spørgeskemaer, der øn-
sker at afdække en bestemt økonomisk adfærd, kan derfor opnå en langt højere grad af sik-
kerhed, hvis de subjektive svar kombineres med solide regnskabsdata. 
 
Der har fra SJFI’s side været overvejelser om, at der skulle laves en tilsvarende spørgeske-
maundersøgelse for hele landet, som skulle analysere og segmentere den potentielle økolo-
giske jordbruger set over en ti-årig periode. Men spørgeundersøgelsen fra Vejle Amt er bå-
de i sine overordnede konklusioner og sin repræsentation for resten af landet så markante, at 
en landsdækkende undersøgelse næppe vil afdække flere store nyheder vedrørende potenti-
elle økologiske jordbrugere. 
 
Det som spørgeskemaundersøgelsen fra Vejle Amt i stedet peger på er: 
 
a) Behov for spørgeskemaundersøgelser knyttet til bestemte driftsformer. Væksten inden 

for den økologiske primærproduktion foregår for øjeblikket inden for planteavlen. Her 
har spørgeskemaundersøgelsen peget på interesse for økologiske specialproduktioner, 
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mulighed for en senior-politik for konventionelle landbrugere der kunne aftrappe ved at 
omlægge til økologisk drift, samt et meget stort behov for faglig information i forbindel-
se med økologisk planteproduktion. 

 
b) Spørgeskemaundersøgelser i kombination med bestemte politikovervejelser, hvor fx en 

given adfærd ønskes afdækket (fx hvem vil lægge om ved bestemte støtteniveauer). 
 
c) Spørgeskemaundersøgelser, der kombineres med interviews og deciderede case-studier.      

Fx svarede 42 pct. af de potentielle mælkeproducenter, at de ikke kunne lægge om pga.     
at bedriftens arrondering er uhensigtsmæssig. Hvad vil det konkret sige? Hvordan er mu-
lighederne for at etablere forskellige former for samarbejder mellem mælke- og     plan-
teproducenter? Fx i et husdyrfattigt område som Sjælland i modsætning til dyretætte om-
råder i visse jyske amter. 

 
d) Spørgeskemaundersøgelse i tilknytning til bonitetsforhold. Afdækning og segmentering 

af hvem og hvor mange, der ville overveje en omlægning til økologisk drift og til hvilke   
støttesatser.  
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6.  Antal potentielle økologiske jordbrugere i Danmark 

En af de meget markante resultater fra spørgeskemaundersøgelsen var den klare opdeling i 
aldersprofilen, mellem på den ene side dem som havde overvejet omlægning til økologisk 
drift, og på den anden side dem som enten var imod, eller ikke havde tilkendegivet interesse 
for denne produktionsform. Der er fremført argumenter for, at aldersprofilen skal ses i 
sammenhæng med en bestemt investeringsprofil for landbrugere. Derved kan alderen (i en 
vis udstrækning) sættes i relation til risikovillighed og/eller investeringsbarrierer hos den 
enkelte landbruger. 
 
Alderen var til gengæld ikke en parameter, der indgik i Aktionsplan II eller i Bicheludval-
gets overvejelser omkring antallet af potentielle økologiske jordbrugere. 
 
Det er derfor på SJFI’s Regnskabsdatabase blevet undersøgt, hvor mange potentielle økolo-
giske jordbrugere der reelt ville være, hvis aldersgruppen < 35 og 35-44 år havde indgået 
som en parameter. Maximum grænserne for antal dyreenheder pr. ha, anvendt i Aktionsplan 
II og bekræftet i spørgeskemaundersøgelsen, blev samtidigt bibeholdt. 
 
I tabel 6.1 er antal forventede potentielle økologiske bedrifter og hektar landbrugsjord fra 
Aktionsplan II, opstillet ved siden af de fundne SJFI-data, hvor alderen max. 45 år indgår 
som en ekstra afgrænsning. 
 
TABEL 6.1. Antal potentielle omlæggere i Danmark (Juni 1999) 
     
 Antal bedrifter Antal hektar 
     
 Aktionsplan II. SJFI Aktionsplan  II SJFI 
     
Plantebrug  18.893 7.921 573.000 277.812 
Kvæg < 1 de/ha 1.733 1.648 144.000 86.936 
Svin < 0,8 de/ha 1.832 655 100.000 29.523 
     
Total 22.458 10.224 817.000 394.271 
 
SJFI: < 45 år.   Aktionsplan II: ingen aldersbegrænsning. 
 
 
Som det fremgår af tabellen, er der tale om lidt over en halvering i antallet af potentielle 
økologiske landbrugere og deres arealtilliggende – set over minimum en ti-årig periode. De 
10.224 bedrifter og de 394.271 ha kan sammenlignes med Danmarks 57.600 bedrifter og et 
samlet dyrket areal på 2.672.000 ha. 
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BOKS 6.1. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen peger dermed på, at det reelle potentiale grundlag for omlæggere til økologisk 
produktion inden for de næste 10 år vil udgøre ca. 15 pct. af landbrugsbedrifterne og det samlede land-
brugsareal. 
 

 
 
Det er ofte ved sådanne konklusioner, at der skal tages det berømte forbehold: ”Alt andet li-
ge”. Men de mange del-resultater fra spørgeskemaundersøgelsen omkring producenters 
økonomiske rationelle adfærd, bekræfter, at der skal ske ganske væsentlige ændringer i 

landmændenes produktionsforhold, hvis potentiale grundlaget for ny-omlæggere skal være 

større end de ca. 15 pct. inden for en 10-årig horisont. 

 
De økonomiske rammevilkår som har betydning for udviklingen af økologisk jordbrug, kan 
grupperes i tre hovedområder: 
 
1. Tiltag rettet mod økologisk produktion (tilskud, forskning og udvikling, teknologi). 
 
2. Tiltag rettet mod konventionel jordbrug (fx afgifter på pesticider, kvælstof og energi). 
 
3. Stigende (relativ) interesse for økologiske produkter i ind- og udland. 
 

Ad 3) Efterspørgsel efter økologiske produkter 
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, som i denne sammenhæng er producenternes 
opfattelse af efterspørgslen efter økologiske produkter, viste følgende: 
 
For det første skal afsætningen inden for alle tre driftsgrene vise flerårige stabile vækstrater, 
ligesom dem der, indtil sommeren ’99, er foregået inden for mælkeproduktionen, hvis yngre 
landbrugere skal være villige til at ny-investere og omlægge til økologisk drift. Landbru-
gerne i spørgeundersøgelsen viste generelt stor usikkerhed overfor stabiliteten i merpriserne 
på økologiske produkter samt forbrugernes villighed til i længden at købe dem. På makro-
niveau er efterspørgslen efter økologisk mælk stagneret, og spørgeskemaundersøgelsen fra 
forsommeren 1999 viste, at tilgangen af nye økologiske mælkeproducenter ville flade ud. 
Til gengæld er der stadig mangel på økologisk foder og planteprodukter, så den potentielle 
vækst i den økologiske primærsektor må forventes at ligge hos planteavlerne. Begge fæno-
mener fremgik tydeligt af spørgeskemaundersøgelsen, og blev senere bekræftet ved de reel-
le antal og type omlæggere fra januar 2000.  
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Her var tilgangen til det økologiske areal 19.600 ha, hvor alene planteavlen udgjorde 15.450 
ha. De 19.600 ha var samtidigt mere end en halvering i forhold til 1999, hvor det økologi-
ske areal voksede med 45.000 ha (Landbrugets Rådgivningscenter: www agrofact.dk/-
økologi). 
 
Mangelen på økologisk foderkorn er på nuværende tidspunkt i størrelsesordenen 150.000  
tons, som importeres (Kilde: Personlig samtale ved DLG v/forretningsfører Søren Nilau-
sen). Sættes et gennemsnitligt kornudbytte på en økologisk bedrift til 3.000 tons pr. hektar, 
svarer det til en mangel i den hjemlige økologiske foderproduktion på 50.000 hektar. På 
grund af de særlige sædskiftekrav såvel som behov for kvælstoffiksering i den økologiske 
drift, vil kun ca. halvdelen af en planteavlsbedrift kunne indgå med bortsalg af korn. Det vil 
sige, at der p.t. er et nationalt behov for, at knap 100.000 hektar lægges om til økologisk 
planteproduktion, hvis importen af økologisk korn skal elimineres. 
 
Sættes behovet for yderligere 100.000 hektar økologisk foderareal i sammenhæng med en 
tilgang på knap 15.000 hektar pr. år, vil der gå næsten 7 år før markedet er mættet. Den 
økologiske husdyrproduktion forventes konstant i sådant et regnestykke, men skal kun op-
fattes som en illustration af efterspørgsels- og vækstmulighederne i den økologiske primær-
sektor. En opfyldelse af 100.000 hektar til decideret økologisk planteproduktion, vil sam-
men med det nuværende økologiske areal på knap 190.000 hektar betyde, at økologisk 
jordbrug vil udgøre knap 10 pct. af det samlede landbrugsareal. De nye EU-regler om 100 
pct. økologisk foder efter år 2005 vil øge behovet for økologisk foder, men forlænge perio-
den for hvornår markedet er mættet, hvis omlægningshastigheden ligger på niveau med året 
1999. 
 

En anden problemstilling i forhold til en udvidelse af potentialegrundlaget i relation til ef-
terspørgselen er, at indtjeningen skal være konkurrencedygtig på længere sigt, sammenlig-
net med den konventionelle produktion. Enten ved højere og rimelige stabile merpriser som 
førnævnt, eller også skal der ske en forbedring af produktiviteten i den økologiske primær-
produktionen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det vil være en forudsætning, hvis en 
decideret ”pull-effekt” skal kunne trække flere konventionelle landbrugere til at lægge om 
til økologisk drift. Det gælder ikke mindst, hvis der fokuseres på heltidsbedrifter på de mere 
udbytterige lerjorde 
 
Modsat kunne der ske konkurrenceforbedringer i det økologiske landbrug ved, at 
bytteforholdet i det konventionelle landbrug forringes. Det kan fx ske ved ændringer i EU’s 
fælles landbrugspolitik, eller ændrede internationale handelsaftaler gennem WTO. Men p.t. 
er det de økologiske landbrugere, som vil blive presset yderligere på omkostningssiden i de 
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de økologiske landbrugere, som vil blive presset yderligere på omkostningssiden i de kom-
mende år. Nye EU regler træder i kraft på økologiområdet fra medio august år 2000, hvor 
bl.a. areal-kravene til husdyrene bliver skærpet (mere plads), og al foder skal være 100 pct. 
økologisk inden for en fem års periode. Der må derfor forventes en ”hvileperiode” i den 
økologiske sektors vækst, hvor potentielle økologiske landbrugere vil afvente erfaringerne 
fra økologer med produktion under det nye ’regel-regime’. 
 
For det tredie skal det samlede økologiske produktionsvolumen have mulighed for at eks-
portere sine produkter, hvis man forestiller sig en omlægning på 15 pct. eller mere af land-
brugsarealet. Det gælder ikke mindst, hvis markedet og efterspørgslen efter økologiske pro-
dukter skal være et bærende element i omlægningen. Eksempel til illustration: 27.000 kon-
ventionelle heltidsbedrifter (44 pct.), dækkende 75 pct. af landbrugsarealet, står i dag for 88 
pct. af landbrugets samlede produktion, hvoraf ca. 2/3 eksporteres. Lidt over halvdelen af 
Danmarks bedrifter, 35.000 stk., er deltidsbedrifter, dækker 1/4 af landbrugsarealet, men 
står for kun 1/8 af landbrugsproduktionen.  
 
Hvis alene Vejle Amt og Fyns Amt lagde deres landbrugsproduktion om til økologisk drift 
og kunne sælge det hele, så ville halvdelen af Danmarks befolkning blive forsynet med øko-
logiske produkter. Det siger noget om omfanget af den nuværende danske landbrugsproduk-
tion såvel som behovet for eksportmarkeder, hvis ambitionerne om vækst i det økologiske 
jordbrug skal være realistiske. 
 
Sammenlignet med den nuværende produktionsstruktur og produktudbud, er økologisk 
jordbrug langt hen ad vejen en kopi af det konventionelle landbrug. Indtil videre har det væ-
ret efterspørgslen efter økologisk mælk, som har båret den eksplosive vækst i omlægningen 
til økologisk drift. Det er samtidigt en storskala produktion, der overvejende foregår på hel-
tidsbedrifter. I 1998 stod alene 455 økologiske malkekvægsbesætninger (heltid) for den 
samlede økologiske mælkeproduktion, som på konsummarkedet herhjemme havde en mar-
kedsandel på ca. 20 pct., hvor den foreløbigt er stagneret. De 455 malkekvægsbesætninger 
udgjorde knap 2 pct. af alle heltidsbedrifter i Danmark4). 
 

Ad 2) Tiltag rettet mod konventionelle landbrugere 
Spørgeskemaundersøgelsen kan ikke pege på forskellige policy-tiltag i denne sammenhæng, 
idet der ikke har været indbygget spørgsmål til at afklare sådanne forhold. 
 
                                              

4)  SJFI 1999: Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug samt Borgen, 1999: ØKOGUIDE 1999. 
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Ad 1) Tiltag rettet mod økologisk jordbrug 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen rejser flere problemstillinger omkring tildelin-
gen af øko-tilskuddet ikke mindst i relation til de forventede vækstspotentialer for økologisk 
jordbrug opstillet i Aktionsplan II og Bichel-udvalget. 

 
Spørgeskemaundersøgelsen pegede entydigt på, at de nye potentielle økologer overvejende 
vil være  deltidsbedrifter under 30 ha. Hvis det samfundspolitiske mål er, at fremme den 
økologiske jordbrugssektor, ville det være nærliggende at se på, hvordan den offentlige 
øko-støtte tildeles. Da det først og fremmest er de økologiske mælkeproducenter heltid, som 
har været lokomotivet og drivkraften bag den økologiske jordbrugssektor vækst, er det rele-
vant at spørge, om øko-støtten i højere grad skulle målrettes heltidsproducenter. 
 
En forfordeling i udbetaling af øko-tilskud rejser imidlertid spørgsmålet om, hvor dynamik-
ken i den økologiske primærsektor reelt kommer fra. Foregår teknologiske og produktions-
organisatoriske innovationer i højere grad på de økologiske heltidsbedrifter, hvor landbru-
geren skal leve af sin produktion, eller sker innovationerne på hobby- og deltidsbedrifterne, 
fordi ejeren gennem andet arbejde uden for bedriften har råd til ”at lege”?  
 
Vil man gøre det mere attraktivt for heltidsproducenter at lægge om, og i særlig grad plan-
teavlere på de udbytterige jorde, pegede spørgeundersøgelsen på, at øko-tilskuddet (eller 
indtjeningen) skulle være større. En måde at selektere på via øko-tilskuddet kunne være ved 
at hæve tilskuddet i kombination med en bundgrænse på arealstørrelsen. Hvor meget til-
skuddet eventuelt skulle hæves med, for at tilskynde et langt større antal heltidsproducenter 
til at lægge om og dermed fremme det fastlagte mål, kræver imidlertid mere detaljerede be-
regninger.  
 
Øko-tilskuddet anvendt i et strukturpolitisk formål rammer derimod ned i nogle klassiske 
diskussioner og konfliktemner internt hos økologerne. Det gælder dels omkring bevarelse af 
mindre landbrugsbedrifter, landbokultur samt sikring af ”liv på landet”, og dels, hele 
spørgsmålet om masseproduktion fra store bedrifter kontra forestillingen om håndværks-
mæssig kvalitet fra de mindre brug. Til gengæld, hvis de politiske mål er andet og mere end 
blot en kvantitativ vækst i det økologiske jordbrugsareal, men også forskellige kvalitative 
forventninger om at gå ud på eksportmarkederne, kommer man ikke uden om at se nærmere 
på, hvordan øko-støtten tildeles. 
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Summary 

A change from conventional to organic farming comes up against many socio-economic 
barriers. They involve “soft” barriers, such as attitudes, fluctuating market prices and sale, 
as well as  “hard” barriers, such  as previous investments in buildings and machinery, spe-
cialization of agricultural production and the concentration of domestic animals in farms, 
regions or even parts of the country. 
 
In collaboration with The Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics (SJFI), 
and in their research programme “Organic Farmings Potential in a Sustainable Develop-
ment – Analyses of the level of Farming, Barriers for Change, and Scenarios”, an attempt 
has been made at analysing and segmenting the potential organic farmer over a ten-year-
period of time, from 1998-2000. 
 
The results of the analyses show that 
 
 for the next 10 years, 15% of all farms and all farm land will be the real potential  basis 

for a change to organic production. 

 

To find those farmers who are potentially ready to change to organic farming, the following 
method has been used: A questionnaire which includes different explanatory variables to 
change/not change from conventional to organic farming.  The data base is the agricultural 
accounts statistics of the Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics for the 
County of Vejle.  A wealth of information is included, i.e.  type of farming, type of soil, age 
of the farmers, size of farm  in terms of economy and in hectare. This enables a number of 
cros sectional analyses to be done between the questionnaires and the accounts statistics to 
find and confirm general tendencies concerning potential ecological farmers. 136 farms are 
included in the accounts statistics of the Danish Institute of Agricultural and Fisheries Eco-
nomics for the County of Vejle and as test sample they represent  the 4.493 farms of the  en-
tire county. 
 
The County of Vejle was selected because the county has the same distribution in percent-
age of full-time and part-time farmers, plant-, cattle-, and pig-production farms as the rest 
of the country. Furthermore the ice front line goes through the county so that the western 
part of the County of Vejle consists primarily of sandy soil with many cattle farms, while 
the eastern part of the county consists of clay soil with predominantly part-time farmers and 
plant production. Consequently,  in a fairly simple and cheap way, the questionnaire would 
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make it possible to draw some cautious conclusions about the number and type of potential 
organic farmers for Denmark in general. At the same time possible regional bias could be 
eliminated. 
 

The Results Of The Questionnaires 

The percentage of reply of the questionnaire was 78%, and the replies were grouped as 
those who 
 

1) have considered changing to organic farming 
2) are against changing to organic farming 
3) have not considered changing, but at the same time they have not indicated that 

they are against organic farming 
 

Who Are The Potential Organic Farmers? 

In the County of Vejle, 19% of all farms, covering 21% of the farming area,  have consid-
ered changing to organic farming.  
 
Of those 54% have plant production, 14% have cattle production, and, very surprisingly, 
32% have pig production.   
 
Approximately 70% of the plant and pig farms are run as part-time farms, while all the cat-
tle farms are full-time. In all, approximately 60% of all the potential organic farms are run 
on a part-time basis. 
 
As regards the plant producers, 86% of the farms are situated on sandy soil. Most of the 
part-time plant producers have farms of less than 30 hectare. 
 
All the cattle producers are full-time, and 80% of the farms are situated on sandy soil. 
 
The questionnaire indicates that in the years to come the growth potential in the organic  
primary sector will be in  the areas of plant-  and pig- production. At the same time the 
questionnaire draws the attention to a drastic slowing down of the previous growth in the 
cattle/milk production. 
 
But it must be underlined that the conclusions about the potential of the organic pig produc-
tion are based on very slight  data material.  
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The questionnaire shows that those agriculturist who have considered changing to organic 
farming, can be found according to economic criteria. They have economical rational rea-
sons for their considerations, and they already have such conditions in their production and 
sale that a change would be possible without  great and unpredictable risks. 
 
The majority of the potential ecological agriculturists are against risk-bearing investments  
and cannot be described as a special entrepreneur type willing to run great economic risks 
for ideological reasons. 
  
For the potential organic animal producers, certain rules regarding the number of animal 
units per hectare are barriers.  For milkproducers it is 1.0 animal unit/hectare, unless it is 
possible to provide additional land.  In the questionnaire 42% of the potential milkproducers 
have answered that the need of land is a considerable barrier for a change.  
 
To expand the potential basis for milk production it is necessary to have more concrete ex-
amples of successful cooperation between producers of animals and producers of plants.  
91% of the potential organic-milkproducers looked positively upon such cooperation. 
 
For potential pig producers the animal unit per hectare is  0.8 – 1.1. 
 
The questionnaire confirms the usability of the limits for animal units/hectare, as applied in 
Action Plan II,  in the search for potential organic farmers.  
 
16% of the farmers in the questionnaire were against organic farming. When compared with 
those farmers who have considered changing to organic farming , age turned out to be an 
important factor.  Those who consider changing to ecological farming, can clearly be placed  
in a “young group” < 35 years of age, and a group between 35-44 years of age. 
 
But seen from a strictly economical point of view age must be seen in relation to the in-
vestment profile for farmers. Major considerations about investments are made while the 
farmers are relatively young. After the age of 45,  they start slowing down and do not make 
new major investments or  change their productions spending possible profit made on pre-
vious investments. Such profit  will be spent on pension savings or other types of old age 
securing. 
 
The economic risks and the possibilities in the production technology of the farmers have 
been compared to when they last made investments in their stables, recent investments or 
old investments. It turned out that 53% of the potential milkproducers have made recent in-
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vestments in loose housing systems, i.e. within the last ten years. The rest of the potential 
milkproducers, 47%, were planning new investments in their traditional stables, which were 
20-40 years old.  
 
75% of the pigproducers had stable systems 20-30 years old and equipment 10-20 years old. 
In other words: 
 
The potential organic producer of domestic animals either had production facilities which 
could fairly easily be used for ecological farming or they were planning new investments 
where different  market possibilities were considered (organic, out  door pig raising sys-
tems, well-being stables, traditional conventional farming, etc.) 
 
For crop producers on part-time, there was the tendency that also relatively old farmers 
could be found among the potential organic farmers, however. 
 
The questionnaire could therefore give occasion for considerations about the working out 
of different strategies for a “senior policy for potential organic farmers”. The scaling 
down of the farm could be done together with a change to organic production. At a later 
sale of the farm, the group of customers would be larger, at least.  
 
In an appendix to the questionnaire, an interest for organic farming was registered among 
part-time farmers with special productions. An interest was found within: 
 

- Goat´s milk 
- Christmas trees and decorative greenery 
- Horse breeding and sheep 

 
The questionnaire showed that  the economical theories about the farmers  expected behav-
iour  have considerable  importance when different  policies are to be made concerning the 
development in the ecological farming sector.  This regards the making of the present as 
well as a possible new subsidy policy, and in case different trade related  “kick start” sub-
sidy arrangements are under consideration. 
 
The empirical results from the questionnaire show that the growthrates and scenarios for 
turning over to organic farming as expected in ”Aktionsplan II” and the report from 
”Bichel-udvalget” are not realistic, and that the role of organic farming as a goal and /or 
means in a sustainable agricultural and environmental policy should be defined and stated 
more precisely. 
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Appendiks       

Bilag 1:  
Statistiske grunddata fra SJFI’s Regnskabsdatabase. Antal bedrifter hele landet, Den økolo-
giske primærproduktion hele landet, primærproduktionen Vejle Amt, SJFI’s stikprøve for 
Vejle Amt fordelt på driftsformer, samt bedriftstype fordelingen blandt respondenterne i 
spørgeskemaundersøgelsen. 
 

Bilag 2: 
Antal og type bedrifter som har overvejet økologisk produktion. 
 

Bilag 3: 
Antal og type bedrifter som ikke går ind for økologisk drift. 
 

Bilag 3A: 
Kommentarer og prioriteringer ved svineproducenter imod øko-drift. 
 

Bilag 4: 
Antal og type bedrifter som tilhører den ”Grå gruppe”. 
 

Bilag 5: 
Antal og type bedrifter som har afleveret blanke spørgeskemaer. 
 

Bilag 6: 
Antal og type bedrifter som ikke har returneret spørgeskemaet. 
 

Bilag 7: 
Antal og type konventionelle bedrifter som har lagt om til øko-drift. 
 

Bilag 8: 
Spørgeskemaet, samt de to følgebreve der successivt blev sendt ud til de 136 konventionelle 
landbrugere i Vejle Amt. 
 

Bilag 9: 
Landbrugets Rådgivningscenter, Sektion for Økologi’s, prognose for antallet og typen af 
økologiske omlæggere i år 2000. Prognosen er fra sidst i september 1999. 



 

Bilag 1. Statistiske grunddata fra SJFI’s Regnskabsdatabase 1997/98  

 
     
 Hele landbrugsproduktionen Økologisk produktion hele landet 

 Heltid Deltid Total Pct. Heltid Deltid Total Pct. 

Driftsform:     u. omlæg Omlagt u. omlæg Omlagt   

  Plante 5.133 25.391 30.524 49 pct. 55 83 292 300 730 51 pct. 

  Kvæg 12.512 6.234 18.746 30 pct. 110 342 58 91 601 42 pct. 

  Svin 8.425 2.669 11.094 18 pct. 22 20 16 38 96 7 pct. 

  Pelsdyr 843 1.040 1.883 3 pct. 0 0 0 0 0  

Aldersgrupper:           

  < 35 år 3.905 4.148 8.053 13 pct. 43 62 65 47 217 15 pct. 

  35 – 45 6.898 6.727 13.625 22 pct. 92 209 165 180 646 45 pct. 

  45 – 54 7.922 7.627 15.549 25 pct. 39 131 90 121 381 27 pct. 

  55 – 64 6.276 7.110 13.386 22 pct. 10 33 30 65 138 10 pct. 

  > 65 1.912 9.722 11.634 19 pct. 3 10 16 16 45 3 pct. 

Arealgrupper:           

  5 -10 ha 988 11.336 12.324 20 pct. 22 36 261 333 652 46 pct. 

  10 – 20 1.170 12.014 13.184 21 pct. 13 28 56 52 149 10 pct. 

  20 –30 2.326 6.156 8.284 13 pct. 32 65 39 33 169 12 pct. 

  30 – 50 6.311 4.544 10.855 17 pct. 79 208 8 10 305 21 pct. 

  50 – 100 10.602 1.272 11.874 19 pct. 41 108 2 1 152 11 pct. 

  > 100 5.516 12 5.528 9 pct. 0 0 0 0   

Økon. Str. Grup.:           

  < 8 ESE 29 12.574 12.603 20 pct. 0 1 163 177 341 24 pct. 

  8 – 16 102 11.459 11.561 19 pct. 4 1 133 168 306 21 pct. 

  16 – 40 2.778 10.493 13.271 21 pct. 38 84 67 83 272 19 pct. 

  40 – 99 13.425 803 14.228 23 pct. 83 167 3 1 254 18 pct. 

  100 – 250 9.146 5 9.151 15 pct. 59 174 0 0 233 16 pct. 

  > 250 1.433              - 1.433 2 pct. 3 18 0 0 21 1 pct. 

Total 26.913 35.334 62.247  187 445 366 429 1427  

Pct. 43 pct. 57 pct.   13 pct. 31 pct. 26 pct. 30 pct.   



 
 

        
   Vejle Amt  Vejle Amt  stikprøve Spørgeskema undersøgelsen  

  Heltid Deltid Total Pct. Heltid Deltid Total Pct. Heltid Deltid Total Pct. 

Driftsform:              

  Plante  332 1.779 2.111 47 pct. 11 23 34 25 pct. 6 17 23 22 pct. 

  Kvæg  835 464 1.299 29 pct. 41 4 45 33 pct. 33 4 37 35 pct. 

  Svin  803 282 1.085 24 pct. 53 4 57 42 pct. 43 3 46 43 pct. 

  Pelsdyr  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aldersgrupper:             

  < 35 år  289 271 560 12 pct. 23 2 25 18 pct. 22 2 24 22 pct. 

  35 – 45  513 464 977 22 pct. 26 6 32 24 pct. 23 6 29 27 pct. 

  45 – 54  577 547 1.124 25 pct. 29 8 37 27 pct. 20 6 26 25 pct. 

  55 – 64  452 424 876 19 pct. 21 7 28 21 pct. 14 5 19 18 pct. 

  > 65  139 819 958 21 pct. 6 8 14 10 pct. 3 5 8 8 pct. 

Arealgrupper:             

  5 -10 ha  71 872 943 21 pct. 3 2 5 4 pct. 3 1 4 4 pct. 

  10 – 20  115 869 984 22 pct. 2 16 18 13 pct. 2 12 14 13 pct. 

  20 –30  195 461 656 15 pct. 9 7 16 12 pct. 7 6 13 12 pct. 

  30 – 50  470 270 740 16 pct. 23 4 27 20 pct. 16 3 19 18 pct. 

  50 – 100  720 53 773 17 pct. 44 2 46 34 pct. 37 2 39 37 pct. 

  > 100  339 0 339 8 pct. 24 0 24 18 pct. 17 0 17 16 pct. 

Økon. Str. Grup.:             

  < 8 ESE  9 979 988 22 pct. 0 7 7 5 pct. 0 4 4 4 pct. 

  8 – 16  1 855 856 19 pct. 0 12 12 9 pct. 1 10 11 10 pct. 

  16 – 40  192 675 867 19 pct. 3 12 15 11 pct. 3 10 13 12 pct. 

  40 – 99  1.031 16 1.047 23 pct. 39 0 39 29 pct. 29 0 29 28 pct. 

  100 – 250  633 0 633 14 pct. 56 0 56 41 pct. 43 0 43 41 pct. 

  > 250  102 0 102 2 pct. 7 0 7 5 pct. 6 0 6 6 pct. 

Total  1.970 2.525 4.493  105 31 136  82 24 106  

Pct.  44 pct. 56 pct.  100 pct. 77 pct. 23 pct.  100 pct. 77 23  100 pct. 
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Bilag 2. Antal og type bedrifter som har overvejet økologisk produkti-
on 

 
       

Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 

   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 
              
1  x 41.5887   35,10 1.460 35-44 30-50 16-40 35,10   

2 x   26.4180  38,00 1.004 35-44 30-50 40-99  25,00 13,00 

3 x   12.0575  99,90 1.205 35-44 50-100 100-250 83,00  16,9 

4 x  64.2723   59,50 3.824 >65 50-100 40-99 29,50 30,00  

5 x  38.7486   81,80 3.170 35-44 50-100 40-99 81,80   

6  x 89.8469   11,20 1.006 45-54 10-20 <8  11,20  

7  x 104.614   16,50 1.726 35-44 10-20 8-16 3,0 11,50 2,0 

8  x   180.919 16,50 3.058 35-44 10-20 16-40 16,50   

9 x   11.8758  103,5 1.229 35-44 >100 100-250 35,00  68,5 

10 x   11.4046  65,10 742 35-44 50-100 100-250   65,10 

11 x    22.3375 53,30 1.191 35-44 50-100 40-99 18,20 10,30 24,80 

12 x  11.9111   253,10 3.015 35-44 >100 100-250 253,1   

13 x    10.4142 262,30 2.732 35-44 >100 >250 205,2 57,10  

14 x  26.7643   97,70 2.615 <35 50-100 40-99 97,70   

15 x   26.1821  59,20 1.550 <35 50-100 40-99   59,20 

16 x    11.9395 127,8 1.526 55-64 >100 100-250  127,8  

17 x   10.6703  84,40 901 <35 50-100 100-250 84,40   

18 x   18.7958  60,60 1.139 <35 50-100 16-40  23,6 37,00 

19  x 79.1388   24,50 1.939 <35 20-30 8-16  24,5  

20 x    45.6492 59,60 2.721 <35 50-100 100-250   59,60 
              
20 15 5 8 7 5  37.753    20.383 9.537 7.873 

 
 
 
 
 
  
 ANTAL 

 Bedrifter Hektar 

 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
       
Planter 142 315 457 12.624 6.131 18.755 

Kvæg 117 0 117 7.770 0 7.770 

Svin 90 181 271 8.170 3.058 11.228 
       
I alt 349 496 845 28.564 9.116 37.753 
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Bilag 3. Antal og type bedrifter som ikke går ind for økologisk drift 

 
       

Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 

   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 

21  x 56.9877   41,30 2.354 55-64 30-50 16-40 41,30   

22  x 28.9957   41,20 1.195 55-64 30-50 16-40   41,20 

23 x    12.1044 119,80 1.450 45-54 > 100 100-250 119,80   

24 x   30.2044  62,30 1.882 55-64 50-100 40-99 62,30   

25 x   31.4363  54,70 1.720 45-54 50-100 40-99 46,0  8,70 

26  x  69.7691  21,00 1.465 55-64 20-30 8-16 14,00  7,0 

27 x    25.0590 53,90 1.351 45-54 50-100 40-99 53,90   

28 x   28.4151  22,50 639 45-54 > 100 100-250 5,0 16,50 1,0 

29 x    9.6540 71,60 691 45-54 50-100 100-250 61,80 9,80  

30 x   30.1167  24,80 747 55-64 20-30 40-99  23,20 1,60 

31 x    9.6243 48,60 468 45-54 30-50 >250 44,40  10,60 

32 x    25.4365 37,30 949 55-64 30-50 40-99 32,0 5,3  

33 x    3.3319 0 0 45-54 5-10 100-250 0 0 0 

34 x   10.2259  70,00 716 < 35 50-100 100-250 41,00 20,00 9,0 

35 x    7.3975 39,60 293 45-54 30-50 100-250 38,50 1,10  

36 x    12.0892 49,30 596 55-64 50-100 8-16 41,00 7,1 1,2 

37 x   13.4412  88,30 1.187 55-64 50-100 100-250   88,30 

38 x    8.7078 127,80 1.113 35-44 > 100 100-250   127,8 

39 x    19.7044 17,60 347 45-54 10-20 40-99   17,60 

40 x    24.6007 61,70 1.518 45-54 50-100 40-99  61,70  

41 x    34.2292 40,70 1.393 < 35 30-50 100-250   40,70 

42 x    5.4992 26,80 147 < 35 20-30 40-99  26,80  

43 x    8.9131 340,80 3.038 35-44 > 100 > 250 284,10  56,70 

44 x    9.7211 109,00 1.060 < 35 > 100 100-250 109,00   

45 x    7.7902 24,40 190 <35 20-30 >250   24,40 

46  x 47.7192   17,10 816 55-64 10-20 8-16 16,0 1,1  

47 x    9.6868 74,60 723 < 35 50-100 100-250 60,00 14,60  

48 x  30.4020   91,10 2.770 < 35 50-100 40-99 91,10   

49 x    7.9874 43,90 351 35-44 30-50 40-99 43,90   

50 x   12.1925  169,60 2.068 35-44 > 100 100-250 88,00 37,20 44,40 

51  x 49.0862   14,50 712 > 65 10-20 8-16 14,50   

52 x    26.2248 106,70 2.798 < 35 > 100 40-99 36,70 20,0 50,0 
              
32 27 5 5 8 19  36.747       

 
 
 
 
 
  
 ANTAL 

 Bedrifter Hektar 

 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
       
Planter 30 183 213 2.770 5.077 7.847 

Kvæg 156 70 226 8.959 1.465 10.424 

Svin 268 0 268 18.476 0 18.476 
       
I alt 454 253 707 30.205 6.542 36.747 
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Forklaring til forkortelser i bilag 3A 
 
 

SJFI nr. 

U står for ”Ungdomsgruppen”. Det vil sige de svine-producenter som ligger i aldersgruppen 
< 35 år og 35 til 44 år. 
 

Staldtype/alder 

B: bygning,  I: inventar 
 
Alderen: 
1:    0 – 10 år,  
2:  10 – 20 år 
3:  20 – 30 år 
 
so:    sostald 
sm:   smågrisestald 
u:      ungsvinestald 
sl:     slagtesvinestald 
 

Prioriteret, ikke prioriteret 

Bogstaverne A,B,C,D,E refererer til grupperne i spørgeskemaet nr.4, og numrene referer til 
afkrydsningsfeltet under bogstavgrupperne. Se eventuelt bilag 9 for nærmere specifikation. 
 
Det er ikke alle landmænd der har prioriteret deres afkrydsning, som foreslået i spørgeske-
maets pkt. 5. Deres afkrydsninger er derfor registreret som ”ikke prioriteret” i skemaet i bi-
lag 3A. 
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Bilag 3A. Kommentarer og prioriteringer ved svineproducenter imod økologisk drift 
 

        
Nr. H D DE/

ha 
Staldtype/alder Prioriteret Ikke prioriteret Kommentarer 

     Højest Mellem Lavest   
          
23 x  1,3 B:1,2 sl  

I:1 sl 
C2,3 
E2,3,4,5,7,
9 

  A3, B1, D13, Urealistisk med sl. svin (prisen på svinekød re-
elt ca. 60-70 kr v. økol.) 
Reelt basis for ca. 5-10 pct. økobrug i DK. 
Eksport = 80 pct. og danske forbrugere er ikke 
mange nok til at give den rigtige merpris. 

27 x  1,2 B: 2,3 u+sl – 
I: 2 u+sl 

A2-3, E3-
4,10-11  

B1 C13, D13   

29 x  1,3 B: 1 so,sm,u,sl 
I: 1 so,sm.u 

 E2,3,5,7,9,
10 

A2,3,13 B1,2  C2   

32 x  1,13 B: 3 so,sm,u,sl 
I: 1 so,sm  
   2 u,sl 

A1,3 B1 E9,10   

33 x   Fjerkræ    A3, B2, C2, 
E1-5, 7,9,13 

Har kun fjerkræ. Økologisk ægproduktion er 
lig med dyrplageri. Dødelighed 15 pct., ind-
voldsorm, blodmider. 

35 x  3,2 B:2 sm, 3 so,sl 
I: 1 sl, 2 so,sm 

   A3  

39 x  4,5 B:1sm, 3 so,u, 
sl 
I: 1 sm, 2 so,u, 
sl 

A3 B1,2 E 1,2,7,10   

40 x  0,6 B: 3 so,sm,u,sl 
I: 2 so,sm,u,sl 

   A2,3   B2  
E10,11,13 

Ukrudtsharvning vil give problemer ved afgrø-
der der er gået leje eller frøgræs der skal gå le-
je, grundet mange sten. 

38 x  1,8 B: 1,2,3 sl + 
     2 sm,u 
I: 1,2 sl + 
   2 so,sm,u 

A3   B2 Jeg er grundlæggende imod tilskuddene til 
økologisk drift, idet jeg mener, vi ikke får nog-
le bedrifter, der arbejds- og konkurrencemæs-
sigt er attraktive. 

41 x  8,65 Fjerkræ    A2,3   B13  
 E13 

Merprisen for økologiske kyllinger bliver for 
stor. Bygningsmassen kan ikke laves om til 
økologiske krav. 

42 x  2,1 B: 3 sl 
I: 1 sl 

A3  C2 B1  D1 E1,3,5,8, 
   10 

 Pga. for dårlig kontrol med hvad foderstoffir-
maerne putter i økologiske blandinger svindles 
der meget med det så det er ikke mere økolo-
gisk end andet foder. 

43 x  1,7 B:1 so,sm,u,sl 
I: 1 so,sm,u,sl 

A2,3 B2 
D1,2 
E1,2,3,9, 
   10,11 

 C3  Mangler 940 ha ved omdrift til økologi. Jord-
arealet er hovedårsagen til loftet over mulighe-
der. 

44 x  1,39 B: 1,3 sl  2,3 u 
I: 1 sl  2 u  

A2,3 B1,2 
E ,2,5,7,8, 
    13 

 D1  Jeg mener ikke forbrugerne vil betale den rig-
tige merpris i fremtiden, og da produktionen er 
forholdsvis stor (gæld) er usikkerheden derfor 
også. 

47 x  2,08 B: 2 sl 
I: 1 sl 

B1 E1,2,4,7,9,
10,11 

A3 C3  D1  

49 x  1,5 B: 2 so,sm,u,sl 
I: 2 so,sm,u,sl 

   A3,13  B1,2  
C13  E3 

(A) Markedet er for lille. Priserne er for små. 
Ingen udfordring. (C) Det er jo ikke økologisk 
når man må bruge alm. foder. Fortæl forbru-
gerne det!!!  

52 x  0,83 B: 1,3 sl 
I: 1 sl 

A2,3 B2  
E2,3,4 

C2 D2   
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Bilag 4. Antal og type bedrifter som tilhører den ”Grå gruppe” 
       
Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 
   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 
              
53 x   13.4420  120,80 1.624 45-54 > 100 100-250   120,80 
54 x    8.9004 73,20 652 35-44 50-100 > 250 56,20 12,0 5,0 
55  x  91.2843  27,40 2.501 > 65 20-30 16-40  27,40  
56 x    11.5215 152,70 1.759 45-54 > 100 100-250 152,7   
57 x    19.8222 33,00 654 45-54 30-50 40-99  33,00  
58 x    21.4311 49,80 1.067 35-44 30-50 40-99 49,80   
59 x    3.4504 70,40 243 55-64 50-100 100-250 70,40   
60 x    11.4938 89,40 1.028 45-54 50-100 100-250 66,40 23,00  
61  x 44.3547   55,00 2.440 45-54 50-100 16-40 44,40  10,60 
62 x   12.1008  110,60 1.338 35-44 > 100 100-250   110,60 
63 x    3.0022 100,00 300 35-44 5-10 100-250   100,0 
64 x   11.6675  100,90 1.177 35-44 > 100 100-250   100,90 
65 x   11.7031  36,90 432 35-44 30-50 100-250  36,90  
66 x   10.6719  91,00 971 < 35 50-100 100-250 15,00 76,00  
67 x    9.1878 30,00 276 45-54 30-50 40-99 30,0   
68 x   24.5539  35,30 867 35-44 30-50 40-99  31,30 4,0 
69  x  235.1584  10,00 2.352 35-44 10-20 < 8   10,00 
70  x 149.8268   5,10 764 45-54 5-10 < 8 5,10   
71  x   24.1940 22,00 532 55-64 20-30 16-40  22,00  
72 x   13.0519  71,40 932 45-54 50-100 100-250 71,40   
73 x   41.7135  46,00 1.919 > 65 30-50 40-99 46,0   
74 x    9.2609 138,40 1.282 < 35 > 100 100-250 138,4   
75 x   26.7566  21,30 570 55-64 20-30 40-99  21,30  
76  x 73.9226   18,30 1.353 35-44 10-20 8-16 18,30   
77 x    8.1355 52,70 429 < 35 50-100 100-250   52,70 
78 x    7.7713 55,40 431 < 35 50-100 100-250  55,40  
79 x   29.8259  27,50 820 45-54 20-30 40-99  27,50  
80  x  87.6559  12,00 1.052 > 65 10-20 < 8 12,0   
81 x   13.9928  92,20 1.290 55-64 50-100 100-250 75,70 16,50  
82  x 91.9257   21,70 1.995 > 65 20-30 8-16 21,70   
83  x 39.2348   27,20 1.067 35-44 20-30 16-40 27,20   
84 x    24.2348 65,50 1.587 35-44 50-100 100-250 26,40  39,10 
85 x   13.6565  75,90 1.037 55-64 50-100 100-250 75,90   
86  x 41.2941   50,60 2.089 45-54 50-100 16-40   50,60 
87 x   13.5564  109,00 1.478 55-64 50-100 100-250 109,0   
88 x   13.4586  73,20 985 55-64 50-100 100-250  73,20  
89 x   30.1824  32,00 966 55-64 30-50 16-40 14,0 16,0 2,0 
90 x    9.6557 47,50 459 45-54 30-50 100-250 37,40  10,10 
91  x 128.8374   14,30 1.842 45-54 10-20 8-16  14,30  
92  x   24.9736 17,50 437 45-54 10-20 16-40 17,50   
93 x    8.8968 77,00 685 35-44 50-100 > 250  77,00  
94 x    24.6579 0 0 45-54 5-10 40-99 0 0 0 
95 x   10.3395  87,30 903 < 35 50-100 100-250   87,30 
96 x    33.1243 32,90 1.090 < 35 30-50 40-99 32,90   
97  x 49.4485   16,10 796 < 35 10-20 8-16  16,10  
98 x    15.8691 67,20 1.066 > 65 50-100 100-250   67,20 
99  x 98.7984   16,00 1.581 > 65 10-20 8-16   16,0 
100 x    25.2983 47,20 1.194 55-64 30-50 40-99 9,8 37,40  
101 x    33.9344 10,80 367 45-54 10-20 16-40 10,8   
              
49 35 14 9 19 21  52.679       

 
 

 
  
 
 

ANTAL 

 Bedrifter Hektar 
 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
Planter 0 718 718 0 13.927 13.927 
Kvæg 291 414 705 17.309 5.905 23.214 
Svin 289 49 338 14.569 969 15.538 
       
I alt 580 1.181 1.761 31.878 20.801 52.679 
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Bilag 5. Antal og type bedrifter som har afleveret blanke spørgeske-
maer 

 
       

Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 

   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 
              
102 x  33.4939   134,90 4.518 55-64 > 100 40-99 134,9   

103 x  17.8987   53,90 965 45-54 50-100 40-99 53,90   

104 x    9.9961 89,20 892 55-64 50-100 100-250 89,20   

105 x    3.4107 148,20 505 45-54 > 100 > 250 148,2   

106 x    8.6808 52,50 456 35-44 50-100 100-250 7,0 5,0 40,5 

107 x   13.9515  74,90 1.045 55-64 50-100 100-250  51,0 23,9 

108  x 161.6556   13,80 2.231 > 65 10-20 < 8  13,8  

109  x 90.6509   22,80 2.067 > 65 20-30 8-16 22,8   

110  x 44.5944   34,40 1.534 55-64 30-50 16-40  32,7 1,7 

111 x  45.5814   70,40 3.209 55-64 50-100 40-99 70,4   
              
10 7 3 6 1 3  17.422       

 
 
 
 
 
  
 
 

ANTAL 

 Bedrifter Hektar 

 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
       
Planter 97 297 394 8.692 5.835 14.524 

Kvæg 14 0 14 1.045 0 1.045 

Svin 22 0 22 1.853 0 1.853 
       
I alt 133 297 430 11.590 5.832 17.422 
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Bilag 6. Antal og type bedrifter som ikke har returneret spørgeskema-
et 

 
       

Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 

   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 
              
112 x    20.2782 34,90 708 45-54 30-50 40-99 34,90   

113 x   40.1684  39,50 1.587 > 65 30-50 40-99 39,50   

114 x   31.1068  37,50 1.167 55-64 30-50 40-99  37,50  

115 x    9.6798 101,90 106 45-54 > 100 100-250 101,9   

116 x   13.8522  174,50 2.417 45-54 > 100 100-250  174,5  

117 x    9.6243 48,60 468 45-54 30-50 100-250 42,40 6,20  

118 x    8.9055 46,10 411 35-44 30-50 > 250  46,10  

119 x   32.3697  47,50 1.538 55-64 30-50 40-99  6,1 41,4 

120  x 74.7622   18,40 1.376 35-44 10-20 8-16 18,4   

121 x    9.6433 69,30 668 45-54 50-100 100-250   69,3 

122 x   28.2739  25,00 707 55-64 20-30 40-99  25,0  

123 x    7.7612 84,00 652 < 35 50-100 100-250 84,0   

124 x    12.0892 49,30 596 45-54 30-50 100-250 41,0 7,1 1,2 

125 x  37.9077   107,50 4.075 45-54 > 100 40-99   107,5 

126 x   38.0319  33,20 1.263 > 65 30-50 40-99 33,2   

127 x    10.3721 61,30 636 55-64 50-100 100-250 55,60  5,7 

128 x    12.0764 79,60 961 45-54 50-100 100-250 79,60   

129  x   24.8023 16,00 397 > 65 10-20 16-40 16,0   

130 x   11.8389  135,80 1.608 35-44 > 100 100-250   135,80 

131 x  12.9343   146,10 1.890 45-54 > 100 100-250 146,1   

132  x 151.9698   8,00 1.216 45-54 5-10 < 8  8,0  

133  x 46.9899   14,00 658 55-64 10-20 < 8 14,0   
              
22 18 4 5 7 10  25.105       

 
 
 
 
  
 
 

ANTAL 

 Bedrifter Hektar 

 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
       
Planter 51 274 325 5.965 3.250 9.215 

Kvæg 196 0 196 10.287 0 10.287 

Svin 100 25 125 5.206 397 5.603 
       
I alt 347 299 646 21.458 3.647 25.105 
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Bilag 7. Antal og type konventionelle bedrifter som har lagt om til 
økologisk drift 

 
       

Nr. H D Vægt Areal Gruppekategori Hektar 

   Planter Kvæg Svin Str. I alt Alder Areal ESE Ler Medio Sand 
              
134 x  12.0858   268,20 3.241 35-45 > 100 100-250 268,2   

135 x   27.4373  75,00 2.058 35-45 50-100 100-250 75,00   

136 x   10.6320  57,50 611 < 35 50-100 100-250  23,50 34,00 

137 x    53.1358 20,80 1.105 < 35 20-30 40-99 13,10  7,7 

138 x   23.2277  25,20 585 < 35 20-30 40-99 25,20   
              
5 5  1 3 1  7.600       

 
 
 
 
  
 
 

ANTAL 

 Bedrifter Hektar 

 Heltid Deltid I alt Heltid Deltid I alt 
       
Planter 12 0 12 3.241 0 3.241 

Kvæg 61 0 61 3.254 0 3.254 

Svin 53 0 53 1.105 0 1.105 
       
I alt 126 0 126 7.600 0 7.600 
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Bilag 8. Spørgeskemaundersøgelse 

 

SJFI 
SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE 

 
 
 

1.  Navn:   __________________________________________ 
     Tlf. nr.: ________________________ 

 
  

2.  Bedriftens jordbonitet: 1-3 5-8 
     Pct. af bedriften:  ___              ___ 

   
 

3.  Bedriftens staldindretning og type:     ( sæt X ) 
          
       Kvægstald Svinestald 
Bygning, alder Ungdyr Fedekvæg løsdrift bindestald so- små- ung- sl.svin 

0-10 år 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 
10-20 år 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 

20-30 år 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 
Inventar, alder         

        0-10 år 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 
           10-20 år 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 

Gulvtype         
Fast 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1� 

Delvis spalte 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 
Fuldspalte 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 

         
13� Andre kommentarer:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 4.  Hvis en TV-journalist spurgte dig om, hvorfor du ikke er gået over til økologisk  
     drift, hvad ville du så begrunde det med? 
     På de næste sider vil forskellige begrundelser være fremhævet, som du kan krydse  
     af. 
     Sæt kryds ved de punkter som du finder vigtige i forhold til dig selv og din bedrift,  
     og som udgør en reel barriere for at gå over til økologisk drift: 
 

A. 
Personlige. 
1�  Alder. 
2�  Jeg er godt tilfreds med den konventionelle produktionsform. 
3�  Jeg går ikke ind for den økologiske driftsform. 
 
4�  Jeg har ikke viden nok om økologisk drift og økonomi. 
      Skriv kort hvad du evt. efterlyser:  ______________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
 
13�Andet: ____________________________________________________________ 

 
B. 
Afsætning. 
1�  Usikker på merpriserne på længere sigt. 
2�  Markedet er for ustabilt. 
13� Andet: ____________________________________________________________ 
 

C. 
Reglerne. 
1�   Krav om faldende andel af konventionelt foder. 
2�   Krav til staldindretning. 
3�   Regler for samdrift mellem økologisk og konventionelt. 
13� Andet: ____________________________________________________________ 
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D. 
Strukturelle. 
1�  Bedriftens arrondering er uhensigtsmæssig. 
2�  Forpagtningsaftalerne er under 5 år. 
13� Andet: ____________________________________________________________  

E. 
Produktionen. 
1�  Arbejdsmiljøet bliver forværret med mere manuelt arbejde. 
2�  Bygningsmassen vil kræve gennemgribende ændringer. 
3�  Udbyttefald. 
4�  Ydelsesfald. 
5�  Utilstrækkelig næringsstofforsyning til jorden. 
6�  Specialafgrødeproduktion. 
7�  Fodermangel eller usikkerhed om foderforsyningen. 
                Kunne et samarbejde med en planteavler/husdyrproducent om din fremtidige 
                foder- eller gødningsforsyning, være en løsning på dit belægningsproblem? 
 8�  ja   9�  nej 
 
10�  Problemer med ukrudtsbekæmpelse. 
11�  Problemer med skadedyrsbekæmpelse. 
12�  For høj belægning. 
13� Andet: ____________________________________________________________ 

 

 
 

5. Hvis du har sat krydser under flere af punkterne fra 4A-4E, hvordan vil du så prioritere 
bogstaverne?    (1 er lavest, 3 er højest): 
 

Bogstav :    A     B     C      D     E 
 Prioritet:    __    __    __    __    __ 
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6. Har du overvejet at lægge bedriften om til økologisk produktion ? 
1�  Ja 
2�  Nej 
 
Hvis ja, og du vil ændre på produktionssammensætningen, skriv hvilken: 
_____________________________________________________________________ 
 
13 Andre kommentarer:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 30. marts 1999 

JC/prk 
 

 
 
Til  gårdejer 
 

 
På Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut har vi iværksat et forskningsprojekt, 
som skal give bedre viden om, hvor stort potentialet for økologisk drift egentlig er. Den ek-
sisterende viden herom er ret beskeden. Fødevareministeriet planlægger imidlertid frem til 
år 2003 at investere 2,2 mia. kr. i den økologiske produktionssektor for at fremme denne del 
af landbruget.  
 
I den sammenhæng vil vi gerne belyse nærmere, hvilket produktionsapparat landbruget har 
investeret i samt afdække, hvilke muligheder eller begrænsninger den enkelte landmand kan 
stå med i relation til at omlægge til økologisk drift. 
 
Resultaterne kan senere bruges i rådgivningen samt de dele af fødevareindustrien, som for-
venter og planlægger øget afsætning af økologiske landbrugsprodukter. 
 
Undersøgelsen er foreløbigt afgrænset til Vejle amt, idet Vejle amt har den samme procent-
vise fordeling af plante-, husdyr-, heltids- og deltidsbedrifter, som i resten af landet.  
 
For at kunne supplere de data vi allerede har fået til vores regnskabsstatistik, har vi udarbej-
det et spørgeskema, som vi vil bede dig udfylde og returnere snarest belejligt i vedlagte 
svarkuvert. Spørgeskemaet er udformet som et afkrydsningsskema, og skulle derfor være 
enkelt og kortvarigt at udfylde. 
 
De indsendte oplysninger vil alle blive behandlet anonymt, og vil kun blive anvendt til 
forskning. Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du velkommen til at 
ringe til Paul R. Kledal på telefon: 36 13 36 22 eller 64 89 13 44 (privat efter kl. 19.00). 
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Selvom forårsarbejdet står for døren, håber vi på din aktive medvirken, hvilket er en forud-
sætning for undersøgelsens værdi. 
 
På forhånd tak. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Paul Rye Kledal   Johannes Christensen 
Forskningsassistent   Forskningschef 
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 20. maj 1999 
JC/prk 
 

Til gårdejer! 
 
 

Vedr.: Spørgeskema – økologi. 
 
For knap 6 uger siden modtog du et spørgeskema med økologi som tema. Vi har på nuvæ-
rende tidspunkt modtaget 60 pct. af de udsendte skemaer, hvilket er meget flot.  
 
For at undersøgelsen skal kunne have en større værdi, er det imidlertid vigitigt, at vi får 
mindst 80 pct. af svarene tilbage. Derfor håber vi, at du vil afsætte en smule tid og returnere 
skemaet i vedlagte svarkuvert med de oplysninger du føler relevante. 
 
Modtager vi ikke skemaet inden for de næste 2 uger, tillader vi os at tage kontakt til dig.  
Har du selv spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen som helhed, er du meget velkommen 
til at ringe til forskningsassistent Paul R. Kledal.  
 
Såfremt du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, bedes du returnere spørgeskemaet 
blankt. 
 
Husk i alle tilfælde at tilføje navn og telefon nummer øverst i skemaet. Vi har nemlig mod-
taget to skemaer, hvor det mangler. Det betyder, at de øvrige oplysninger ikke kan kobles til 
eksempelvis informationer om brugsstørrelse, aldersgruppe, driftsform etc. 
 
På forhånd tak. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Paul Rye Kledal   Johannes Christensen 
Forskningsassistent   Forskningschef 
Tlf.: 36 13 36 32 
(eller privat efter kl. 19.00) 
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Bilag 9. Resultat af prognose for økologisk omlægning år 2000 
(22.09.99) 

 

 
Baseret på indberetninger fra lokale konsulenter under de Danske Landboforeninger og 
Dansk Familielandbrug. 
 
Antal konsulenter, der har indleveret tal: 40. 
 
         
 Bedrifter 

i alt 
 

Hektarer 
Malkekvægs- 

bedrifter 
 

Hektarer 
Planteavls- 

bedrifter 
 

Hektarer 
Svine- 

bedrifter 
 

Hektarer 
         
Hele landet 614 22.612 14 1.440 585 20.452 15 720 
Vejle Amt 103 2.922 0 0 101 2.830 2 92 
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