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)RURUG�

Dette Working Paper har til formål, at belyse de økonomiske konsekvenser af en omlæg-
ning fra konventionel til økologisk planteavl.  
 
Målgruppen for rapporten er plante- samt økonomikonsulenter, der beskæftiger sig med 
økologi. Ligeledes henvender rapporten sig til landmænd, der står over for omlægningsbe-
slutningen. 
 
Working Paperet er udarbejdet af forskningsassistent Niels Tvedegaard, mens forsknings-
konsulent Mogens Lund og undertegnede har bistået ved redigeringen. Forskningsleder Kri-
stian Thorup Kristensen, Danmarks JordbrugsForskning, har estimeret fiksering af kvælstof 
i de planlagte afgrøder til beregning af næringsstofbalancerne. 
 
Working Papaperet er udarbejdet som en del af projektet ”Økologisk jordbrugs potentiale i 
en bæredygtig udvikling” finansieret via ordningen om støtte til udviklingsprojekter inden 
for økologisk jordbrug. Ordningen administreres af Strukturdirekturatet. Projektet er opdelt 
i en række delprojekter. Dette Working Paper vedrører delprojektet ”Omlægningsanalyser 
på bedriftsniveau”, hvor der for en række bedriftstyper udføres omlægningsanalyser ved 
hjælp af modelværktøjet Ø-plan. I rækken af delrapporter er tidligere udsendt SJFI-Working 
Paper no 16/1999, der beskriver omlægningen til økologisk svine- og planteproduktion. 
 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi, februar 2000 
 

Johannes Christensen 



- 4 - 

 

,QGKROGVIRUWHJQHOVH�

Forord ...................................................................................................................................... 3 

1. Sammendrag og konklusioner............................................................................................. 6 

2. Indledning ......................................................................................................................... 10 

3. Metode............................................................................................................................... 11 

4. Forudsætninger.................................................................................................................. 14 

4.1. Tilskud ........................................................................................................................14 

4.2. Optimale sædskifter.................................................................................................... 15 

4.2.1. Brak, grøngødning............................................................................................ 16 

4.2.2. Afgrøder i sædskiftet........................................................................................ 16 

4.2.3. Efterafgrøder .................................................................................................... 17 

4.2.4. Højværdiafgrøder ............................................................................................. 17 

4.3. Afsætningspriser......................................................................................................... 19 

4.4. Import af husdyrgødning ............................................................................................ 22 

4.5. Næringsstofbalance .................................................................................................... 23 

4.6. Stykomkostninger....................................................................................................... 24 

4.7. Maskinomkostninger .................................................................................................. 24 

4.8. Kapacitetsomkostninger ............................................................................................. 25 

4.9. Økonomisk resultat..................................................................................................... 26 

4.10. Følsomhed ................................................................................................................ 26 

5. Casebedrift på lerjord........................................................................................................ 28 

5.1. Konventionel drift....................................................................................................... 28 

5.1.1. Afgrødefordeling og udbytter .......................................................................... 28 

5.1.2. Økonomisk resultat ved konventionel drift...................................................... 29 

5.2. Økologisk drift............................................................................................................ 30 

5.2.1. Sædskifte .......................................................................................................... 30 

5.2.2. Import af husdyrgødning.................................................................................. 31 

5.2.3. Afgrødefordeling og udbytter .......................................................................... 32 

5.2.4. Økonomisk resultat ved økologisk drift........................................................... 33 

5.2.5. Følsomhedsberegninger ................................................................................... 34 

5.3. Sammenligninger imellem konventionel og økologisk drift ...................................... 35 

5.3.1. Økonomiske resultater ..................................................................................... 36 

5.3.2. Næringsstofbalance .......................................................................................... 37 

6. Casebedrift på sandjord..................................................................................................... 38 



- 5 - 

 

6.1. Konventionel drift....................................................................................................... 38 

6.1.1. Afgrødefordeling og udbytter .......................................................................... 38 

6.1.2. Økonomisk resultat ved konventionel drift...................................................... 39 

6.2. Økologisk drift............................................................................................................ 40 

6.2.1. Sædskifte .......................................................................................................... 40 

6.2.2. Import af husdyrgødning.................................................................................. 42 

6.2.3. Afgrødefordeling og udbytter .......................................................................... 42 

6.2.4. Økonomisk resultat ved økologisk drift........................................................... 43 

6.2.5. Følsomhedsberegninger ................................................................................... 44 

6.3. Sammenligninger imellem konventionel og økologisk drift ...................................... 46 

6.3.1. Økonomiske resultater ..................................................................................... 46 

6.3.2. Næringsstofbalance .......................................................................................... 47 

Litteraturliste ......................................................................................................................... 49 

Bilag 1. Markplan for casebedrift på lerjord ......................................................................... 51 

Bilag 2. Markplan for casebedrift på sandjord ...................................................................... 52 

Appendiks. Udbyttemodellen................................................................................................ 53 

A.1.1. Baggrund ......................................................................................................... 53 

A 1.2. Udbyttemodel Tersbøl & Kristensen............................................................... 54 

A 1.3. Udbyttemodellen i Ø-plan ............................................................................... 55 

A.1.3.1. Metode............................................................................................... 55 

A.1.3.2. Resultater........................................................................................... 57 

A.1.4. Optimal fordeling af husdyrgødning ............................................................... 71 

A.1.5. Litteraturliste til appendiks.............................................................................. 72 

Oversigt over Working Papers .............................................................................................. 73 

�



- 6 - 

 

��� 6DPPHQGUDJ�RJ�NRQNOXVLRQHU�

Interessen for økologisk planteavl uden husdyr er stigende, men erfaringerne inden for 
driftsformen er stadigvæk meget begrænsede. Der er derfor også usikkerhed omkring opnå-
elige udbytter i økologiske sædskifter. Ligeledes er der stor usikkerhed omkring fremtidige 
økologiske afsætningspriser samt tilskud, deres sammensætning og størrelse. Betydningen 
af disse faktorer er derfor belyst i rapporten. 
 
Til analyserne er udvalgt to planteavlsbedrifter fra studielandbrugene på henholdsvis lerjord 
og sandjord. Bedrifterne drives p.t. konventionelt, og de økonomiske resultater ved konven-
tionel drift er derfor nøje beskrevet. Bedrifternes økonomiske resultater ved konventionel 
drift i høstårene 1996, 1997 og 1998 bruges som referencegrundlag ved sammenligning til 
den planlagte økologiske drift. 
 
For den økologiske drift belyses i alt 6 år startende fra første omlægningsår. Første omlæg-
ningsår forudsættes at være år 2000/2001 og det sidste belyste år er dermed år 2005/2006.  
 
Til analysearbejdet anvendes modellen Ø-plan, som er et regnearksprogram til økologiplan-
lægning. Programmet kan håndtere den belyste 6 årige periode med økologisk produktion. 
Ø-plan er således et dynamisk planlægningsprogram, der kan beregne de økonomiske resul-
tater under varierende forudsætninger som tilskud, afsætningspriser, afgrødesammensæt-
ning etc. i de enkelte planlægningsår.    
 
Som økonomisk resultatmål anvendes ”Rest til ledelse og risiko”. Alle produktionsfaktorer 
er blevet aflønnet, hvilket giver det bedste grundlag for at sammenligne de økonomiske re-
sultater ved forskellige bedriftstyper og driftsformer. Alle økonomiske resultater præsente-
res som kr. pr. ha. 
 
For begge bedrifter beregnes det, at en omlægning til økologisk drift vil forbedre det øko-
nomiske resultat med i gennemsnit ca. 700 kr. pr. ha. Det økonomiske overskud er dog me-
get varierende over perioden, og topper år 2 og 3 efter omlægningens start. 
 
I den konventionelle referenceperiode, hvor høstårene er 1996, 1997 og 1998, er konse-
kvenserne af Agenda 2000 ikke slået igennem. Det estimeres groft, at Agenda 2000 kan for-
ringe økonomien ved konventionel drift med ca. 400 kr. pr. ha. Alt andet lige vil det økolo-
giske alternativ således være tilsvarende bedre. 
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På lerjordsbedriften kan prisen eller udbyttet falde med i gennemsnit 22 pct. pr. år før ren-
tabiliteten i det økologiske markbrug er 0. Fald i afgrødeværdien til break-even varierer i 
perioden fra 1 pct. (år 1) til 42 pct. (år 2).  
 
På sandjordsbedriften kan prisen eller udbyttet falde med i gennemsnit ca. 27 pct. før renta-
biliteten i det økologiske markbrug er 0. Tallet varierer i perioden fra 5 pct. (år 6) og til 53 
pct. (år 2).     
 
Afsætningspriserne på de økologiske afgrøder tager udgangspunkt i aktuelle priser. De nu-
værende høje afsætningspriser forventes dog ikke at kunne holde på længere sigt og antages 
derfor at falde jævnt gennem planlægningsperioden. Den økologiske bygpris forudsættes fx 
at være 178 kr. pr. hkg i år 1 og jævnt faldende til 119 kr. pr. hkg i år 6. Første omlægnings-
år må afgrøderne dog sælges til konventionelle priser, og i andet omlægningsår forudsættes 
det, at der kan opnås den halve merpris i forhold til fuldt omlagte foderafgrøder.  
 
Det skal her tilføjes, at de forudsatte priser i 1. omlægningsår sandsynligvis kan sættes op 
som følge af nye økologiregler. De nye regler vil blive gældende fra medio august år 2000. 
I disse regler lægges der op til, at det er høsttidspunktet, der afgør afgrødernes økologista-
tus. Hvis afgrøden høstes på et areal, der har været under omlægning i mere end 1 år, kan 
afgrøden således sælges som økologisk omlægningsfoder. Dette betyder, at hvis omlægnin-
gen startes 1. september (tidligste startdato for omlægning), og afgrøderne høstes efter den-
ne dato det efterfølgende år, så kan afgrøden sælges som økologisk omlægningsfoder. Af-
grøder som fx vårhvede, vårhavre og lupin er afgrøder der modnes forholdsvist sent, og som 
derfor sandsynligvis vil kunne høstes efter dette tidspunkt uden tab. Bliver denne regel en 
realitet, vil det økonomiske resultat således i 1. omlægningsår blive væsentligt forbedret.  
 
Sædskifterne er forsøgt økonomisk optimeret på de to bedrifter. Det beregnes, at med de 
nuværende økologitilskud bør brakandelen i de to første omlægningsår ikke overstige de 
lovmæssige 10 pct. Senere kan brakandelen (grøngødningsarealet) stige op til ca. 20 pct. 
med samme økonomiske resultat. Dette skyldes, at grøngødningen genererer højere udbytter 
i de efterfølgende kornafgrøder. De braklagte arealer skal naturligvis flyttes rundt i sædskif-
tet for at udnytte forfrugtsvirkningen. Dyrkning af kartofler og fabrikssukkerroer kan ikke 
betale sig i omlægningsårene. Den bedste løsning på dette problem vurderes at være opret-
telse af 2 årige forpagtninger, hvor disse afgrøder kan drives konventionelt i omlægningså-
rene. Økologiske fabrikssukkerroer kan det dog i det hele taget ikke betale sig frem for fx 
alm. rajgræs. Dette skyldes høje omkostninger til renholdelse af roerne samt en for lav af-
regningspris for de økologiske sukkerroer. Dyrkning af økologiske kartofler på sandjords-
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bedriften er derimod en god forretning, når de kan afsættes som økologiske. Det beregnes 
endeligt, at dyrkning af alm. rajgræs i første omlægningsår kan betale sig, når alternativet er 
økologisk dyrkning af korn, der må afsættes til konventionelle priser. Når korn kan afsættes 
som økologisk omlægningsfoder, kan det ikke betale sig at dyrke alm. rajgræs, når frøet må 
afsættes til konventionelle priser (andet omlægningsår).  
 
Det vurderes generelt som sikkert, at der kan regnes med at modtage de forudsatte EU-
hektarpræmier på 5 års sigt. Dette skyldes vedtagelsen af Agenda 2000, hvor hektarpræmi-
erne blev fastsat. Mere usikkert er hvilke økologitilskud, der kan budgetteres med. Økologi-
tilskud er delt op imellem omlægningstilskud, driftstilskud og supplerende tilskud. Det sup-
plerende tilskud har hidtil udgjort den største del af økologitilskuddet i de første 5 år fra 
omlægningens start. Det supplerende tilskud har ligeledes været garanteret af Strukturdirek-
toratet i alle 5 år i tilsagnsperioden. I 1999 blev varslet nye tilskudsordninger, hvilket dog 
ikke blev gennemført. I beregningerne tages udgangspunkt i de nuværende økologitilskud, 
men der beregnes også konsekvenser af, at det supplerende økologitilskud fjernes helt. Det 
supplerende økologitilskud udgør en meget væsentlig del af det beregnede overskud og er 
derfor afgørende for det økonomiske incitament til omlægning. Eventuelle ændringer af det 
supplerende økologitilskud lige før fristen for tilmelding til økologisk drift vurderes som 
meget uhensigtsmæssig. Dette skyldes, at en omlægning normalt skal planlægges lang tid 
før tilmeldingen sker, bl.a. hvad angår afgrødevalg (efterafgrøder) i det sidste konventionel-
le dyrkningsår. Det beregnes, at en fjernelse af det supplerende økologitilskud i de 5 år i 
gennemsnit betyder en forringelse af det økonomiske resultat på ca. 850 kr. pr. ha årligt.    
 
Behovet for nye maskininvesteringer i markbruget for at kunne omlægge til økologi er vur-
deret som værende minimale. Ved omlægningen udskiftes i praksis alene sprøjten samt 
gødningssprederen med ukrudtsstrigle og gyllevogn. I beregningerne er imidlertid valgt at 
anvende maskinstationstakster på alle maskinoperationer. 
 
I udbytteresponsanalyserne er det ikke fundet unormalt, at et tons svinegylle kan være om-
kring 100 kr. værd tildelt den økologiske kornmark. Dette betyder også, at den nuværende 
importkvote på 25 pct. af gødningsbehovet er særdeles værdifuld for den økologiske plante-
avler. Gylle kan med økonomisk fordel derfor også hentes over lange afstande. Der bereg-
nes følsomhedsanalyser på nedsat udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen. Disse be-
regninger tyder på, at det kan betale sig, at være meget omhyggelig med håndtering og ud-
bringelse af den importerede husdyrgødning. Det betyder, at fx nedfældning af gyllen i ste-
det for bredspredning sandsynligvis giver en pæn nettogevinst for bedriften.     
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Ved udbytteanalyser i økologiske landbrug er der fundet store forskelle på kvælstofrespons 
og på udbytter afhængig af kornmarkens forfrugt. Har kornmarken kløvergræs som forfrugt 
tyder det på, at størstedelen af kornmarkens kvælstofbehov er dækket. Disse og andre for-
hold er implementeret i den udviklede udbyttemodel, der estimerer markudbytter i forhold 
afgrødernes placering i sædskiftet samt aktuel tilgængelig mængde kvælstof. 
Udbyttemodellen er integreret i programmet Ø-plan, og er nærmere beskrevet i et appendiks 
til rapporten.  
 
Der beregnes grove balancer på næringsstofferne N, P og K ved henholdsvis konventionel 
og økologisk drift. Beregningerne laves under forudsætning af, at der i den konventionelle 
drift gødskes helt op til normerne udelukkende med handelsgødning. Ved den økologiske 
drift importeres de tilladte 25 pct. husdyrgødning i form af flydende svinegylle, og desuden 
benyttes kvælstoffikserende (efter-)afgrøder i udbredt grad. På begge økologiske bedrifter 
beregnes N-fikseringen til at udgøre mere end 2/3 af det samlede mængde kvælstof på be-
driften. Dette står i skarp kontrast til den konventionelle drift, hvor fikseringen udgjorde ca. 
1/20. �
 
På sandjordsbedriften er kvælstofoverskuddet det samme ved konventionel og økologisk 
drift (ca. 50 kg pr. ha). På lerjordsbedriften beregnes i økologisk drift et kvælstofoverskud 
på 61 kg pr. ha, mens der ved konventionel drift beregnes kvælstofoverskuddet til 33 kg pr. 
ha. Der er altså 28 kg N mere i overskud pr. ha i den økologiske drift på lerjord. 
 
Udvaskningen er ikke nødvendigvis større ved økologisk drift, selvom kvælstofbalancen vi-
ser større overskud i forhold til konventionel drift. Argumentet er, at ved den økologiske 
drift bruges mere effektive fangafgrøder om vinteren (kløvergræs), hvorfor udvaskningen 
forholdsvist kan nedsættes. Afgrøder som fx vinterbyg og vinterhvede, der dyrkes meget i 
konventionel planteavl, er dårlige til at ”holde” på overskud af kvælstof igennem efteråret 
og vinteren. 
 
Ved konventionel drift beregnes et overskud af kalium på ca. 30 kg pr. ha. Kaliumbalancen 
i økologisk drift er ca. 0. Da kalium er et mobilt næringsstof kan der med en balance på 0 på 
sigt forekomme kaliummangel (især på sandjord). Der er ingen forskel imellem fosforba-
lancen under økologisk og konventionel drift. Ved begge driftsformer er fosforbalancen 
meget tæt på 0.  
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Formålet med denne rapport er, at belyse økonomiske og praktiske forhold ved omlægning 
til økologisk planteproduktion. 
 
Vigtige problemstillinger omkring omlægning til økologisk planteproduktion er: 
 
A. Fremtidige afsætningspriser og økonomiske konsekvenser af prissvingninger 
B. Opnåelige udbytter, økonomiske konsekvenser af udbyttevariationer 
C. Optimalt sædskifte, herunder optimal udnyttelse af tilskudsordninger 
D. Økonomien ved konventionel kontra økologisk planteavl 
 
I denne rapport sættes fokus på alle ovennævnte punkter. De potentielle gevinster ved sam-
arbejde mellem økologiske planteavls- og husdyrbrug er derimod ikke belyst i rapporten. 
 
Økologiske landbrug uden husdyr har hidtil kun udgjort en beskeden andel af omlæggerne, 
hvorfor der også har været et begrænset udbud af danskproduceret økologisk foder samt fx 
havre til gryn og brødhvede.  
 
Det vurderes, at det faglige materiale omkring økonomien ved omlægning til økologisk 
planteproduktion er begrænset, og at denne analyse derfor er berettiget. Det ikke mindst for 
de konsulenter i landbrugets rådgivningstjeneste, der beskæftiger sig med økologisk plante-
avl. 
 
Læsningen af dette Working Paper forudsætter, at de almindelige regler for økologisk jord-
brugsproduktion er kendte. Ligeledes forudsættes et grundlæggende kendskab til økologiske 
produktionsformer. 
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Det er forsøgt, at optimere de analyserede bedrifter økonomisk under opfyldelse af de øko-
logiske regelsæt.  
 
Der belyses omlægning af to studielandbrug på henholdsvis ler- og sandjord. De to bedrifter 
drives p.t. konventionelt. Studielandbrugenes økonomiske resultat er udspecificeret i høst-
årene 1996, 1997 og 1998 (Landbrugets Rådgivningscenter, 1997, 1998, 1999a).  Bedrifter-
nes resultater i disse år bruges som sammenligningsgrundlag til den planlagte økologiske 
drift.  
 
For begge bedrifter belyses en økologisk dyrkningsperiode på 6 år begyndende fra omlæg-
ningens start. Den 6-årige periode er valgt pga. kravene til opnåelse af de økologiske til-
skud. For udbetaling af økologitilskuddene kræves det, at bedriften drives økologisk i mi-
nimum 5 år. I den belyste 6-årige periode forudsættes år 1 at være vækståret 2000/2001 og 
det sidste år dermed vækståret 2005/2006. Økonomien i omlægningsperioden belyses med 
de aktuelle tilskud, salg af afgrøder med forskellig økologistatus og bl.a. heraf forskellige 
afsætningspriser. Beregningerne er lavet i faste priser, hvilket også betyder, at der regnes 
med realforrentning af bunden kapital. Det er ligeledes forudsat, at maskinomkostninger, 
stykomkostninger, jordrente og jordskat følger inflationen og størrelserne er derfor konstan-
te. Tilskudssatserne er dog ikke deflateret. De reale afsætningspriser på afgrøderne forud-
sættes derimod at ændre sig markant over planlægningsperioden.    
 
Til beregningerne er anvendt en model (Ø-plan). Modellen er opbygget med følgende sam-
menhænge: 
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Modellen Ø-plan er et planlægningsværktøj, der kan håndtere de produktionstekniske sam-
menhænge samt beregne de forventede økonomiske konsekvenser ved omlægningen til 
økologisk drift. De firkantede bokse i figur 3.1 er moduler i Ø-plan, hvor der indtastes data 
for den aktuelle bedrift. De runde bokse er moduler, der som udgangspunkt beregnes auto-
matisk.  
 
Modellen Ø-plan er en dynamisk model der kan håndtere planlægning af økologisk plante-
avl over en 6-årig periode, herunder omlægningsårene. Modellen kan således arbejde med 
varierende afsætningspriser igennem perioden afhængig af omlægningsstatus på afgrøderne 
samt prisudviklinger i øvrigt. Ligeledes beregner modellen de opnåelige tilskud de enkelte 
år, maskinoperationerne, styk-omkostningerne mv. 
 
Modellen indeholder en udbyttemodel, som simulerer udbytterne afhængigt af afgrødens 
placering i sædskiftet, samt tildelt mængde husdyrgødning. Modellen beskriver adfærd ved 
fordeling af den begrænsede mængde husdyrgødning, idet husdyrgødningen fordeles opti-
malt ud fra udbyttemodellen. Udbyttemodellen er nøjere beskrevet i et appendiks til rappor-
ten.  
 
Markplanerne er opstillet efter bedste faglige skøn. Ved hjælp af udbyttemodellen er øko-
nomien ved forskellige afgrødefordelinger beregnet, og på denne måde er de optimale sæd-
skifter fundet.  
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Det forudsættes, at alle bedriftens marker omlægges på samme tidspunkt (fra efteråret 
2000). 
 
Som økonomisk resultatmål anvendes resultat efter kapitalaflønning, der kan fortolkes som 
”Rest til ledelse og risiko”. Det er valgt at foretage aflønning af alle produktionsfaktorer for 
bedre at kunne lave mere generelle konklusioner og lave sammenligninger mellem de for-
skellige bedriftstyper. Derfor indgår privatforbruget og andre privatøkonomiske forhold ik-
ke i beregningerne, idet der i stedet er gennemført en fuld aflønning af den anvendte ar-
bejds- og kapitalindsats. Alle hovedresultater præsenteres som kr. pr. ha, som vurderes at 
være det bedste økonomiske sammenligningsgrundlag i planteavlen. 
 
I studielandbrugene er maskinoperationerne beregnet som de faktiske omkostninger. Ejers 
arbejdsløn er derudover aflønnet på timebasis. Da Ø-plan anvender maskinstationstakster, 
er det valgt, at maskinomkostningerne ved den konventionelle drift også prissættes til ma-
skinstationstakst. Denne metode er benyttet for bedre at kunne sammenligne de økonomiske 
resultater ved de to driftsformer. Den anvendte metode til bestemmelse af maskinomkost-
ningerne er dog en tilnærmelse, idet der ikke tages hensyn til delelighedsproblemer. Ved 
brug af maskinstationstaksterne forudsættes det således, at arbejdskraften kan finde alterna-
tiv anvendelse uden for bedriften, når dette er nødvendigt for at udfylde arbejdsåret. Ligele-
des tages der med den anvendte metode ikke stilling til de nødvendige maskininvesteringer 
på bedriften for at kunne omlægge.    
 
På bedrifterne beregnes næringsstofbalancer for henholdsvis N, P og K. Med de forudsatte 
markplaner forsøges det at estimere den mængde kvælstof, der gennemsnitlig fikseres ved 
henholdsvis konventionel og økologisk drift. Disse størrelser indgår i beregningen af kvæl-
stofbalancerne.  
 
Resultaterne for casebedrifterne på henholdsvis lerjord og sandjord kan læses uafhængigt af 
hinanden. Derfor er der i teksten en del gentagelser i analyserne af de to bedrifter. 
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��� )RUXGV WQLQJHU�

I følgende afsnit beskrives og diskuteres kort de vigtigste af de forudsætninger, der er bag-
grund for beregningerne og konklusionerne. Nogle af forudsætningerne indeholder væsent-
lige usikkerheder, som fx fremtidige økologiske afsætningspriser. De økonomiske resultater 
for omlægning af de analyserede bedrifter skal således ses i tæt sammenhæng med de valgte 
forudsætninger.   
  
Praktiske hensyn (fx ønske om konventionel bekæmpelse af kvik eller dyrkning af højvær-
diafgrøder) kan betyde, at markerne ønskes omlagt forskudt. For at modtage det økologiske 
tilskud kræves, at KHOH bedriften drives økologisk i minimum 5 år fra det tidspunkt, hvor 
den VLGVWH mark omlægges. Afbrydes den økologiske produktion inden udgangen af det 5 år 
skal de betydelige økologiske tilskud tilbagebetales (Fødevareministeriet, 1998a).  
 
Det må sandsynligvis påregnes, at afsætningspriserne for økologiske produkter vil være 
meget varierende over en 5-årig periode. Hvis den økologiske produktion kraftigt overstiger 
efterspørgslen, falder priserne naturligvis. I denne situation kunne det blive landmandens 
ønske, at lægge bedriften tilbage til konventionel drift. Det vælges her, at give de analyse-
rede bedrifter mulighed for at lægge produktionen tilbage til konventionel drift hurtigst mu-
ligt, altså 5 år efter omlægningens start. Således vælges det, at alle marker på bedrifterne 
omlægges fra samme tidspunkt (efterår 2000).  
 
 

����� 7LOVNXG�

Der er regnet med følgende tilskudssatser i planlægningsperioden. 
 
TABEL 4.1. 7LOVNXGVVDWVHU��NU��SU��KD��
� � � � � � �
(8�KHNWDUSU PLH År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
       
Korn 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 
Bælgsæd 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
Brak 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 
� � � � � � �
�NRORJLWLOVNXG � � � � � �
       
Omlægningstilskud 450 450 - - - - 
Driftstilskud 600 600 600 600 600 600 
Supplerende tilskud 2.000 2.000 1.200 500 500 - 
� � � � � � �
0DNV��WLOVNXG � � � � � �
       
Ved alm. supplerende tilskud 5.000 5.000 4.000 3.500 3.500 3.500 
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Der er lille usikkerhed mht. EU-tilskuddenes størrelse, når år 1 og år 6 antages at være hen-
holdsvis år 2001 og år 2006. EU-hektarpræmierne er de sidst vedtagne ved Agenda 2000 
forhandlingerne (Skou, 1999). Omregningen fra ECU til kr. er lavet efter den aktuelle kurs 
juni 1999. 
 
Til gengæld er der usikkerhed omkring, hvilke økologitilskud der kan budgetteres med. I 
1999 blev der varslet ændringer af de økologiske tilskud med henblik på en administrativ 
mere håndtèrbar tilskudsordning. De opstillede forslag blev politisk nedstemt, og dermed 
fortsatte de ”gamle” tilskudsordninger for nye økologer i år 2000 (Kolze, 1999). Det kan 
dog forventes, at økologitilskuddet til planteavlere i løbet af få år vil blive ændret (sandsyn-
ligvis nedsat). I de økonomiske følsomhedsberegninger på de undersøgte bedrifter, analyse-
res derfor konsekvensen af, at det supplerende økologitilskud fjernes helt.   
 
Økologitilskuddene samt grænser for maksimal udbetaling pr. ha anvendt i beregningerne er 
de gældende i år 2000 (Strukturdirektoratet, 1999). 
 
 

����� 2SWLPDOH�V GVNLIWHU�

Det optimale sædskifte (markplanen) vil i modelberegningerne ændre sig over tilsagnsperi-
oden. Dette skyldes dels at de økologiske tilskud ændrer sig over årene, dels at prisforhol-
dene imellem afgrøderne ændrer sig igennem perioden. Problemstillingen er derfor kom-
pleks.  
 
Sædskifterne tager alle udgangspunkt i det aktuelle markbrug på den enkelte bedrift. Såle-
des bruges de aktuelle markstørrelser samt de aktuelle forfrugter. Der arbejdes ikke med 
standardudbytter, og udbytterne vil variere over planlægningsperioden. Metoden til be-
stemmelse af udbytterne er beskrevet nærmere i et appendiks til rapporten. 
 
Det er tilstræbt at planlægge sædskifterne således, at afgrøderne veksles imellem: 
 

- vårsæd og vintersæd 
- kvælstoffikserende og ikke kvælstoffikserende 
- ukrudtssanerende og ikke ukrudtssanerende 

 
Desuden er kravet til minimumsareal med reformafgrøder overholdt. Andelen af reformaf-
grøder skal det sidste konventionelle dyrkningsår være min. 50 pct., og som et gennemsnit 
af de 5 økologiske dyrkningsår ligeledes være min. 50 pct. (Fødevareministeriet, 1998b).  



- 16 - 

 

������� %UDN��JU¡QJ¡GQLQJ�

Der er opfyldt minimum 10 pct. brak i hele perioden. Denne procentdel overskrides mere 
eller mindre i enkelte år. Overskridelse af det krævede brakareal på 10 pct., tillægges dog 
mindre økonomisk betydning, idet brakken fungerer som nødvendig grøngødning i sædskif-
tet. Brakken forudsættes værende kløvergræs med stor andel kløver. Tersbøl og Kristensen 
(1997) konkluderer, at den øgede frugtbarhed, der følger med en øget andel grøngødning 
(brak), stort set kompenserer for, at grøngødningen i sig selv giver et lavere økonomisk af-
kast. Således er dækningsbidrag 2 (DBII) omtrent det samme, når brakandelen øges fra 20 
pct. til 33 pct. (Tersbøl og Kristensen, 1997). Det skal tilføjes, at braklagte arealer ikke 
modtager økologitilskud (Strukturdirektoratet, 1999). Nærværende beregninger tyder mid-
lertidig på, at den lovmæssige brakandel på 10 pct. i de første 2 omlægningsår ikke bør 
overskrides. Dette skyldes de væsentlige økologitilskud, der sammen med EU-
hektarpræmien for korn og bælgsæd er 5.000 kr. pr. ha i denne periode (Strukturdirektora-
tet, 1999).  
 
Grøngødningens gode forfrugtsværdi (samt ukrudtsregulerende effekt) betyder samtidig, at 
permanent brak ved en økonomisk optimering vil være en dårlig løsning.  
 
Efter brak planlægges vårsæd. Det er et lovmæssigt krav, at der etableres vårsæd efter brak, 
når brakken er etableret med mere end 25 pct. kløver (Landbrugets Rådgivningscenter, 
1999c). 
 
 

������� $IJU¡GHU�L�V GVNLIWHW�

Afgrøder, der indgår i sædskifterne, er følgende: 
- Vårbyg 
- Vårhavre 
- Vinterhvede 
- Vintertriticale 
- Vinterrug 
- Ært 
- Lupin 
- Brak (kløvergræs) 
- Lucerne 
- Alm. rajgræs til frø 
- Spisekartofler 
- Fabrikssukkerroer 
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Bortset fra fabrikssukkeroer og lupin er udelukkende valgt afgrøder som p.t. er udbredte på 
økologiske landbrug. For de inkluderede afgrøder har der således også været et datagrund-
lag, om end begrænset, til at estimere afgrødernes respons for tildeling af husdyrgødning, 
samt fastlægge betydningen af placeringer i sædskiftet, jf. appendiks. 
 
 

������� (IWHUDIJU¡GHU�

Der planlægges konsekvent efterafgrøder i kornafgrøder, hvor der ikke enten er udlæg, eller 
hvor den efterfølgende afgrøde er ært, lupin eller vintersæd. Forud for dyrkning af ært og 
lupin forudsættes ”sort jord” for bekæmpelse af kvik ved gentagne jordbehandlinger. Forud 
for vintersæd vil en efterafgrøde normalt ikke nå at samle kvælstof. 
 
Efterafgrøderne i korn er forudsat at være kløver. Udsædsomkostningen er for kløverud-
lægget fastsat til 500 kr. pr. ha i hele perioden. Kløveren når at samle/fiksere betydelige 
mængder kvælstof til den efterfølgende afgrøde. De totale fikseringsstørrelser beskrives i 
afsnittet ”Næringsstofbalance”. 
 
 

������� +¡MY UGLDIJU¡GHU�

For de to analyserede bedrifter er de økonomiske konsekvenser beregnet ved at dyrke høj-
værdiafgrøder kontra almindelige foderafgrøder. På lerjordsbedriften ses på dyrkning af fa-
brikssukkerroer samt alm. rajgræs. På sandjordsbedriften belyses dyrkning af kartofler samt 
alm. rajgræs.  
 
Produktion af højværdiafgrøder (fx sukkerroer og kartofler) kan være et økonomisk dilem-
ma i omlægningsperioden (år 1 og 2). De supplerende økologitilskud vil normalt ikke kunne 
kompensere for udbyttenedgangen (samt meromkostningerne) ved dyrkning af disse afgrø-
der. I RPO JQLQJVSHULRGHQ haves følgende muligheder for dyrkning af højværdiafgrøder: 
 
1. Markerne omlægges forskudt således, at der kan dyrkes konventionelle højværdiafgrø-

der år 1 og 2 på de endnu ikke omlagte arealer. 
2. Højværdiafgrøder dyrkes økologisk, men afsættes som konventionelle. 
3. Højværdiafgrøder udgår af markplanen i omlægningsårene. 
4. I omlægningsperioden laves forpagtningsaftaler til konventionel dyrkning af højvær-

diafgrøderne. 
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Ad. 1 
Forskudt omlægning af markerne betyder forlængelse af tilsagnsperioden. Dette kan betrag-
tes som en ulempe, da markedet for økologiske produkter kan anses for værende usikkert. 
At kunne lægge bedriften tilbage til konventionel produktion efter 5 år frem for 7 år må der-
for tillægges en selvstændig værdi, og dette argument taler imod valg af denne løsning.  
 
Ad. 2 
Det er beregnet, at økologisk dyrkning af sukkerroer og kartofler afsat til konventionelle 
priser ikke kan betale sig. Ved dyrkning af fx alm. rajgræs til frø er billedet anderledes, da 
afhængigheden af pesticider i denne afgrøde er begrænset. 
 
Ad. 3 
For en planteavlsbedrift udgør højværdiafgrøderne ofte en stor del af indtjeningen. ”Indkø-
ringstabet” uden dyrkning af højværdiafgrøderne i de to omlægningsår vil derfor sandsyn-
ligvis blive betydelige! 
 
Ad. 4 
Løsningen med korte forpagtningsaftaler i omlægningsperioden syntes økonomisk mest 
fordelagtigt. Økologiske planteavlere vil kunne tilbyde en attraktiv betaling for at kunne 
forpagte arealerne til dyrkning af højværdiafgrøderne. Tilsagnsperioden forlænges ikke, da 
arealerne frafalder bedriften efter omlægningsperioden. En evt. høj forpagtningsafgift kan 
ses som den økologiske bedrifts meromkostning for at bevare muligheden for at lægge be-
driften tilbage til konventionel drift efter det 5 år frem for efter det 7 år. 
 

$OP��UDMJU V�WLO�IU¡�

Det beregnes, at dyrkning af alm. rajgræs til frø kan betale sig år 1 og år 3-6. Det er således 
fundet, at økologisk dyrkning af alm. rajgræs i 2. omlægningsår ikke kan betale sig i forhold 
til dyrkning af korn. Dette skyldes, at korn produceret i 2. omlægningsår kan sælges som 
økologisk omlægningsfoder, hvorimod frø af alm. rajgræs kun kan afsættes konventionelt i 
dette dyrkningsår. I første omlægningsår er der i øvrigt mulighed for at have en ukrudtsfri 
mark med alm. rajgræs, da denne vil være udlagt og ukrudtsbekæmpet i konventionelt dyr-
ket korn året forinden. I beregningerne er der regnet med et udbytteniveau på lidt under 800 
kg frø pr. ha på sandjord og 1.000 kg pr. ha dyrket på lerjord. Disse udbytter er fastsat under 
forudsætning af, at afgrøden via husdyrgødning har fået 100 kg plantetilgængeligt kvælstof 
(ca. 20 tons svinegylle pr. ha). Dermed er afgrøden en kraftig forbruger af ”importkvoten” 
på husdyrgødning idet dens egen kvælstofnorm på 102 kg N pr. ha med 25 pct. reglen kun 
tillader import af ca. 8 tons svinegylle pr. ha (5,6 kg total N pr. tons).  
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De økonomiske konsekvenser ved dyrkning af sukkerroer og kartofler er beskrevet under 
casebedrifterne for henholdsvis ler- og sandjord. 
 
 

����� $IV WQLQJVSULVHU�

Den største økonomiske usikkerhed ved omlægning til økologisk drift vil sandsynligvis væ-
re den fremtidige prisudvikling for økologiske varer. De vigtigste faktorer i dette spørgsmål 
er, hvorledes det kan forventes, at efterspørgslen udvikler sig samt hvor mange landbrug, 
der i fremtiden vil omlægge. Altså hvordan bliver balancen imellem udbud og efterspørgsel. 
Els Wynen (1998) konkluderer, at hvis mindre end 25 pct. af danske landmænd går over til 
at være økologiske, kan indkomsten i den primære landbrugssektor opretholdes eller stige 
svagt. 
 
Generelt kan det konstateres, at markedet for økologiske produkter endnu ikke er i ligevægt, 
hvilket nedenstående prisudvikling i perioden mar-96 til mar-99 viser. Figur 4.1 viser prisen 
for økologisk foderhvede (Algot, 1999). 

�
Figur 4.1. �NRORJLVN�KYHGHSULV�RYHU���nULJ�SHULRGH 

�

 
 
 
Det skal understreges, at der fra kilden (ØSA) til ovenstående priser gøres opmærksom på, 
at der er QRJHQ usikkerhed på tallene.  
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Priskurven viser fra mar-96 til omkring sep-98 en faldende tendens. På grund af mangel på 
økologisk korn stiger kornpriserne voldsomt i slutningen af 1998, og dette høje niveau har 
omtrent holdt op til i dag.  
 
Det forudsættes i modelberegningerne, at de nuværende høje priser på økologisk foder ikke 
kan holde på længere sigt. 
 
I nærværende analyser tages udgangspunkt i en økologisk foderhvedepris på ��� kr./hkg i 
år 1 (2001). Prisen forventes at falde jævnt, således at den år 6 (2006), hvilket er det sidste 
år i analysen, må sælges for ��� kr./hkg. 
 
Der holdes et konstant prisforhold i mellem de enkelte kornafgrøder. Prisforholdet i mellem 
de økologiske afgrøder er fundet ud fra månedlige prisregistreringer i perioden jan-96 til 
dec-99 (Algot, 1999). Der regnes således med økologiske VDOJVSULVHU (ab gård) i perioden 
2001-2006 som vist i tabel 4.2. Det skal bemærkes, at bedrifterne i omlægningsperioden (år 
1 og år 2) ikke kan opnå nedenstående priser. Dette betyder også, at det forudsættes, at de 
planteavlere som vælger omlægning fra og med år 2001 ikke får del i de meget høje afsæt-
ningspriser på økologisk foderkorn. 
 

TABEL 4.2. �NRORJLVNH�VDOJVSULVHU��NU��SU��KNJ��
       
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
       
Byg 178 166 154 142 130 119 
Hvede ��� 168 156 144 132 ��� 
Rug 160 150 139 128 117 107 
Havre 167 156 144 133 122 111 
Ært 186 173 161 148 136 124 
Lupin 186 173 161 148 136 124 

 
 
Avlen fra det første omlægningsår må sælges til konventionelle priser. Avlen fra omlæg-
ningsår 2 (år 2002) kan derimod afsættes som 100 pct. økologisk ”omlægningsfoder” til en 
husdyrbedrift. Husdyrbedriften kan bruge max. 30 pct. omlægningsfoder til dyreholdet (Rå-
det for den Europæiske Union, 1999). Det er usikkert, hvorledes udbudet af omlægningsfo-
der vil være i forhold til efterspørgslen. I nærværende beregninger forudsættes det, at der 
kan opnås den halve merpris for omlægningsfoder i forhold til 100 pct. økologisk foder-
korn. Desuden forudsættes det, at virkningerne af Agenda 2000 slår igennem på den kon-
ventionelle afsætningspris. Bedrifternes faktiske afsætningspriser på korn og bælgsæd er så-
ledes forudsat at være som vist i tabel 4.3, når der omlægges i år 2001.  
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TABEL 4.3. 0DUNHQV�DNWXHOOH�VDOJVSULVHU��NU��SU��KNJ��
       
 20011) 20022) 2003 2004 2005 2006 
       
Byg 74 120 154 142 130 119 
Hvede 75 122 156 144 132 120 
Rug 67 109 139 128 117 107 
Havre 69 112 144 133 122 111 
Ært 77 125 161 148 136 124 
Lupin 77 125 161 148 136 124 
 
1)  Konventionelle priser. 
2) Priser på økologiske omlægningsfoder. 

 
 
Afgrøderne kartofler og sukkerroer er til konsum, og kan først sælges som økologisk fra år 
3 (2003). For dyrkning af alm. rajgræs, er der tale om produktion af udsæd. Også denne af-
grøde kan derfor først sælges som økologisk fra høsten år 3 (Plantedirektoratet, 1999b). For 
alm. rajgræs tages udgangspunkt i rajgræssorter, hvor der konventionelt på lerjord høstes 
ca. 1.100 kg frø pr. ha, og hvor priserne er inklusiv EU-tilskud (Hansen, 1999). De 
forudsatte afsætningspriser for kartofler, sukkerroer og alm. rajgræs er vist i tabel 4.4. 
 
TABEL 4.4. )RUXGVDWWH�VDOJVSULVHU��NU��SU��NJ��
       
 20011) 20021) 2003 2004 2005 2006 
       
Kartofler 1,20 1,20 2,04 2,04 1,92 1,80 
Sukkerroer2) 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Alm. rajgræs 7,5 7,5 12,0 11,0 10,0 9,0 
 
1)  Konventionelle priser. 
2) Pris pr. kg polsukker. 
 
 
På lerjordsbedriften dyrkes et mindre areal med lucerne. Lucernen forudsættes solgt (ab 
gård) til følgende priser: 
 
TABEL 4.5. 0DUNHQV�VDOJVSULV�IRU�OXFHUQH��NU��SU��)(��
       
 20011) 20022) 2003 2004 2005 2006 
       
Lucerne 0,64 1,12 1,20 1,12 1,04 0,96 
�
1)  Konventionelle priser. 
2) Priser på økologiske omlægningsfoder. 
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I hele planlægningsperioden er det forudsat, at der kan importeres husdyrgødning svarende 
til 25 pct. af den konventionelle norm eller til en samlet husdyrgødningsmængde der svarer 
til maks. 140 kg total-N pr. ha (ca. 1,4 dyreenhed pr. ha). Det forudsættes endvidere, at der 
ikke er mulighed for at importere økologisk gødning. Det kan ikke udelukkes, at den nuvæ-
rende ”importkvote” på husdyrgødning i løbet af den 6 årige periode nedsættes. Dette kan 
ske enten i form af en stramning af 25 pct.-reglen eller i form af stigende normudnyttelser 
på husdyrgødning.  
 
Da der importeres konventionelt flydende svinegylle med en normudnyttelse af total-N på 
55 pct., er det de 25 pct. af den konventionelle kvælstofnorm, der er den begrænsende fak-
tor for husdyrgødningsimporten.  
 
Havde bedriften haft en gennemsnitlig kvælstofkvote på 150 kg N pr. ha med import af 
dybstrøelse, hvor normudnyttelsen er 20 pct., så ville 25 pct.-reglen umiddelbart give ret til 
at importere (150 kg N*25 pct.)/20 pct. = 187,5 kg total N pr. ha. Da loftet for gødningstil-
deling er på 140 kg N pr. ha, vil det lovmæssige maksimum på 140 kg total N pr. ha, være 
den begrænsende faktor for husdyrgødningsimporten.   
De konventionelle kvælstofnormer tager udgangspunkt i dyrkningsåret 1999/2000  (Plante-
direktoratet, 1999). I beregningerne tages der hensyn til aktuelle transportafstande med hus-
dyrgødningen på de enkelte bedrifter, og der betales den lokale markedspris for husdyrgød-
ningen. De aktuelle mængder er angivet under analysen af de enkelte bedrifter.  
 
Der er forudsat en høj udnyttelsesprocent på det importerede husdyrgødning. Dette er valgt 
under forudsætning af, at husdyrgødningen håndteres omhyggeligt, udbringes på det rigtige 
tidspunkt samt med den rigtige teknik. Der regnes med to års virkninger af husdyrgødnin-
gen (1. samt 2. års virkning). På bedrifterne importeres svinegylle med et indhold på 5,6 kg 
total-N pr. tons. Det forudsættes, at hele ammonium andelen kan udnyttes i tildelingsåret 
(4,0 kg N pr. tons svarende til 71 pct. af total-N). År 2 er der forudsat en eftervirkning på 
1,0 kg N pr. tons svarende til 18 pct. af total-N. Altså en samlet udnyttelse på 89 pct. af to-
tal-N. Normudnyttelsen er for svinegylle år 1 og år 2 henholdsvis 55 pct. og 10 pct. eller til-
sammen 65 pct. (Plantedirektoratet, 1999). I de økonomiske følsomhedsberegninger bereg-
nes konsekvensen af, at husdyrgødningen ”kun” udnyttes efter normen.  
 
Fordelingen af husdyrgødningen sker ud fra forudsætningerne opstillet i udbyttemodellen, 
som er  implementeret i beregningsprogrammet Ø-plan. I modellen er udbytteresponsen 
estimeret inden for et givet interval for kvælstoftildeling. Disse størrelser er fastsat afhæn-
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gigt af afgrødens placering i sædskiftet. Ligeledes kendes salgsprisen på afgrøderne samt 
indholdet af plantetilgængeligt kvælstof i husdyrgødningen. Dermed haves alle nødvendige 
forudsætninger for at tildele husdyrgødningen økonomisk optimalt. Metoden betyder, at fx 
korn med korn som forfrugt normalt tildeles meget husdyrgødning, hvorimod korn efter 
kløvergræs ikke tildeles nogen husdyrgødning. Udbyttemodellen samt metoden til optimal 
fordeling af husdyrgødningen er beskrevet nærmere i et appendiks til rapporten.     
 
 

����� 1 ULQJVVWRIEDODQFH�

De beregnede næringsstofbalancer er lavet som eksempler på, hvad der kan ske ved over-
gang fra konventionel planteavl, hvor der bruges handelsgødning, og til økologisk planteavl 
med husdyrgødningsimport og en betydelig kvælstoffiksering.  
 
Der beregnes næringsstofbalancer for kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Formålet med 
beregningerne er at finde forskellene på næringsstofbalancerne imellem den konventionelle 
drift og den planlagte økologiske drift. 
 
Fraførsel af næringsstoffer beregnes udelukkende af den mængde, der fjernes ved høst af 
afgrøden. Udvaskning, fordampning mv. indgår ikke i beregningerne, og der er således tale 
om nogle grove beregninger. 
Tilførsel af næringsstoffer består af handelsgødning og husdyrgødning under henholdsvis 
konventionel og økologisk drift. For kvælstof beregnes desuden ”tilførsel” fra fiksering. 
Næringsstoftilførslerne ved konventionel drift er beregnet som normbehovet ud fra bedrif-
ternes aktuelle afgrødefordelinger i 1996, 1997 og 1998. Næringsstoffer tildelt som udsæd 
indgår ikke i beregningerne da størrelsen vurderes at være den samme ved henholdsvis øko-
logisk og konventionel drift. 
 
Det er forsøgt at estimere den mængde kvælstof, der i alt vil være i de planlagte økologiske 
sædskifter. En stor del af kvælstoffet på den økologiske planteavlsbedrift fremkommer ved 
fiksering. Der er nogen usikkerhed forbundet med estimeringen af disse størrelser. Forsk-
ningsleder Kristian Thorup Kristensen, Danmarks JordbrugsForskning, har bidraget med 
estimering af fikseringsstørrelser for de forskellige (efter-)afgrøder. Størrelserne, som er 
vist i tabel 4.6, forudsættes værende gældende på både ler- og sandjord. 
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TABEL 4.6. )LNVHULQJVVW¡UUHOVHU�L�IRUVNHOOLJH�DIJU¡GHU�
� �  
$IJU¡GH� � .J�1�ILNVHUHW�SU��KD�
   
1 årig kløvergræs (brak)  250 
1 årig lucerne  300 
Kløver udlagt som efterafgrøde i korn1)  100 
Markært  70 
Lupin  100 
 
1)  Det er forudsat, at kløveren ligger fra høst til efterfølgende forår. 
 
 
I beregningerne er det desuden forudsat, at den mængde kvælstof som kløveren fikserer, 
nedsættes med 50 pct. af den mængde total-N, som tilføres med husdyrgødningen. Dette er 
en grov tilnærmelse, som gøres ud fra en antagelse om, at gylletilførsel i en afgrøde med 
kløverudlæg vil hæmme væksten af kløver og dermed kløverfikseringen. 
 
 

����� 6W\NRPNRVWQLQJHU�

Under stykomkostningerne for markbruget henregnes udgifter til udsæd, husdyrgødning 
samt tørring. Til forskel for traditionelle kalkuler er der i udgiften til husdyrgødning inklu-
deret omkostninger til udbringelsen. Denne anskuelse er valgt, da udbringelsen af husdyr-
gødningen vurderes, at være en stor del af omkostningen. Udgifter til udsæd samt tørring er 
hentet fra økologiske budgetkalkuler fra Landbrugets Rådgivningscenter (1999b). Det anta-
ges, at kornafgrøder med udlæg har 50 pct. større tørringsudgifter pr. hkg.  
 
 

����� 0DVNLQRPNRVWQLQJHU�

I beregningerne tages der LNNH udgangspunkt i de behandlede bedrifters aktuelle maskinpar-
ker. Det er således i Ø-plan valgt, at en aktuel maskinpark på en bedrift hverken skal være 
argument for eller imod omlægning til økologisk drift. Maskiner anses i modelberegninger-
ne som løsøre, der kan købes og sælges uden væsentlige omkostninger. I praksis ville de to 
bedrifter nemt kunne indrette maskinparken til økologisk drift. Sprøjten og gødningssprede-
ren var i overskud, og der skulle indkøbes strigle samt evt. radrenser og gyllevogn.  
 
Den anvendte model arbejder i stedet med maskinstationstakster, hvor forrentning, afskriv-
ning, vedligehold, løn etc. er inkluderet som særbestemte kapacitetsomkostninger knyttet til 
den enkelte afgrøde. Når disse også fratrækkes, fremkommer DBII. Det er valgt at anvende 
maskinstationstakster, dels for hurtigt at kunne beregne de økonomiske konsekvenser af an-
dre afgrøder i sædskiftet, og dels for at kunne lave troværdige økonomiske sammenlignin-
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ger til konventionel drift. Ved den konventionelle drift er maskinomkostningerne ligeledes 
beregnet ud fra maskinstationstakster.  
 
I beregningerne er anvendt de laveste maskintakster opgivet af Danske Maskinstationer 
(Kjeldahl, 1998). I tabel 4.7 er gengivet eksempler på de benyttede maskintakster. 
 
TABEL 4.7. (NVHPSOHU�Sn�DQYHQGWH�PDVNLQWDNVWHU��.MHOGDKO��������
� �
0DVNLQRSHUDWLRQ� 3ULV�SU��KD�
  
Pløjning 471 kr. 
Komb. harvning samt såning 273 kr. 
Ukrudtsharvning (strigle) 125 kr. 
Mejetærskning vintersæd 855 kr. 
Hjemkørsel korn 213 kr. 
Halmpresning 540 kr. 
Stubharvning 135 kr. 
 
 

����� .DSDFLWHWVRPNRVWQLQJHU�

Da alle maskinoperationer afregnes til maskinstationstakster, udgøres de sambestemte ka-
pacitetsomkostninger i markbruget af jordrenten, beholdningsrenten samt jordskat.  
 
Realrenten er sat til 4 pct. p.a. (Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, 1998). 
Jordprisen er fastsat efter bedriftens beliggenhed og jordtype. For sandjords- og lerjordsbe-
driften er forudsat en handelspris på henholdsvis 55.000 kr. pr. ha og 80.000 kr. pr. ha. Dis-
se priser svarer til en årlig jordrente på 2.200 kr. pr. ha for sandjordsbedriften og 3.200 kr. 
pr. ha for lerjordsbedriften. 
 
Beholdningsrenten beregnes ud fra markens stykomkostninger og maskinomkostninger. Det 
antages, at disse omkostninger er jævnt fordelt hen over planlægningsåret. Da de løbende 
driftsomkostninger normalt vil være finansieret med en kassekredit, forrentes de samlede 
stykomkostninger og maskinomkostninger med 4 pct. p.a. Beholdningsrenten ligger i be-
regningerne i intervallet 150-200 kr. pr. ha pr. år. 
 
Som jordskat er anvendt den aktuelle udgift for bedrifterne. Denne er for sand- og lerjords-
bedriften på henholdsvis 200 kr. pr. ha og 160 kr. pr. ha. Jordskatten forudsættes værende 
konstant i hele planlægningsperioden på de 6 år. 
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����� �NRQRPLVN�UHVXOWDW�

Bedrifternes økonomiske resultater er opstillet for henholdsvis konventionel og økologisk 
avl. 
 
I de økonomiske resultatopgørelser er det valgt ikke at beregne dækningsbidrag I. Dette tal 
vurderes at være uegnet som sammenligningsgrundlag imellem den konventionelle og den 
økologiske drift, da der ved den økologiske drift indføres andre maskinoperationer og andre 
afgrødefordelinger. 
 
Resultatmålet er ”Rest til ledelse og risiko”. Hvis dette tal er større end 0, er planteproduk-
tionen rentabel. Alle tal angives som gennemsnitstal pr. ha.  
 
Markens resultat er ikke delt op imellem de enkelte afgrøder. Det er vurderet, at afgrøde-
kalkuler og regnskaber er uegnede i det økologiske markbrug. Dette skyldes, at sædskiftets 
sammensætning er en meget væsentlig faktor for udbyttet i de enkelte afgrøder.  
 
 

������ )¡OVRPKHG�

Der laves følsomhedsbetragtninger ud fra de markplaner, der på de to bedrifter er fundet op-
timale. Følsomhedsberegningerne er altså ”alt andet lige” analyser. 
 
Betydningen af udbytte- eller prisændringer på 10 pct. beregnes. En ændring af afgrøde-
værdien på +/-10 pct. kan desuden sandsynligvis nemt være udslaget af god eller dårlig 
driftsledelse. I tabellerne over markens økonomiske resultat er afgrødeværdien for korn 
sammensat af kerneværdi samt værdi af halm. Ændringer i halmens værdi indgår ikke i føl-
somhedsberegningerne!  
 
I de enkelte år beregnes det endvidere, hvor store udbytte- eller prisændringer bedrifterne 
tåler før resultatmålet ”Rest til risiko og ledelse” bliver 0. 
 
Der beregnes også økonomiske konsekvenser af nedsat udnyttelsesgrad af kvælstoffet i 
husdyrgødningen. Ved nedsat udnyttelse af husdyrgødningen vil en ændring af sædskiftet 
sandsynligvis være aktuel. Denne effekt er ikke inkluderet i følsomhedsberegningerne, 
hvorfor disse beregninger skal tages med dette forbehold. 
 
Endelig beregnes den økonomiske konsekvens af, at det supplerende økologitilskud fjernes 
helt. Konsekvensen af dette beregnes på de optimale sædskifter. Fjernelse af det suppleren-
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de økologitilskud kan have betydning for valget af afgrøder, hvorfor disse følsomhedsbe-
regninger også skal tages med forbehold. Ved beregningerne forudsættes det i øvrigt, at 
grænserne for maksimale tilskud pr. ha vil være de samme. Tilskud inkl. det supplerende 
økologitilskud vil mange gange overskride den fastsatte beløbsgrænse pr. ha. Følsomheds-
beregningerne viser derfor, at konsekvensen af en fjernelse af det supplerende økologitil-
skud er mindre end størrelsen af disse tilskudssatser. 
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��� &DVHEHGULIW�Sn�OHUMRUG�

Som casebedrift på lerjord anvendes studielandbrug nr. 9546 (Landbrugets Rådgivningscen-
ter, 1999a). Bedriften er beliggende på Fyn og har følgende tekniske data: 
 
(WDEOHULQJ� � Etableret i 1970. 
 
-RUG� � 71,9 ha. Ingen vanding. Bonitet : 20 pct. JB 1-4 og 80 pct. JB 5-9. 
 
0DVNLQHU� 3 traktorer (51-130 hk), alm. markredskaber og 14 fods mejetær-

sker. 

�
%\JQLQJHU� Hoveddriftsbygningen er fra 1864 med nyt tag i 1960. En del af 

bygningen anvendes til kornopbevaring (plads til ca. 2.000 tdr.) 
Maskinhus fra 1934 med nye vægplader i 1975 på 114 m2 og ma-
skinhus fra 1979 på 334 m2. 

�
$UEHMGVNUDIW� 1 ejer og løs medhjælp. I alt skønnet 1.900 timer (1998). 

�
�
����� .RQYHQWLRQHO�GULIW�

I den konventionelle drift er der dyrket traditionelle afgrøder. Så vidt muligt er der dyrket 
korn til fremavl og brød. Arealet med fabrikssukkerroer har udgjort ca. 8 ha om året.     
 
 

������� $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�XGE\WWHU�

Afgrødefordelingen og de gennemsnitlige udbytter er vist i nedenstående tabel. Det dyrkede 
areal varierer over perioden pga. forpagtninger, der ophører. 
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TABEL 5.1. $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�JHQQHPVQLWOLJH�XGE\WWHU�
       
 1996 1997 1998 
 Areal, ha Udbytte Areal, ha Udbytte Areal, ha Udbytte 
       
Brak 19,5  7,2  4,5  
Vårbyg 14,1 63 hkg 21,6 55 hkg 16,3 55 hkg 
Vinterbyg 7,0 62 hkg 6,6 64 hkg   
Vinterhvede 40,0 83 hkg 44,1 72 hkg 16,9 85 hkg 
Vinterrug 8,5 65 hkg 15,8 61 hkg 11,3 61 hkg 
Havre 11,8 65 hkg     
Markært     4,0 61 hkg 
Vinterraps 9,2 1.971 kg 12,0 4.231 kg 10,9 2.909 kg 
Sukkerroer 7,5 38 tons 8,3 36 tons 8,0 48 tons 
       
I alt 117,6  115,6  71,9  

�
�
������� �NRQRPLVN�UHVXOWDW�YHG�NRQYHQWLRQHO�GULIW�

Afgrødeværdi, tilskud og stykomkostninger er de faktiske regnskabstal for bedriften. Om-
kostninger til maskiner er omregnet til maskinstationstakst ud fra de normale maskinopera-
tioner i de enkelte afgrøder. Denne omregning er lavet for at kunne sammenligne maskin-
omkostningerne med den økologiske drift. 

�
TABEL 5.2. 5HVXOWDWRYHUVLJW�IRU�GHQ�NRQYHQWLRQHOOH�GULIW��NU��SU��KD� 
    
 1996 1997 1998 
    
8GE\WWH    
   Afgrødeværdi 1) 6.210 6.535 
   Tilskud 2.171 2.151 2.226 
       
I alt 1) 8.361 8.761 
    
Stykomkostninger 1) 2.126 2.563 
    
Maskinomkostninger2) 2.374 2.637 2.692 
    
' NQLQJVELGUDJ�,, 4.170 3.598 3.506 
    
.DSLWDORPNRVWQLQJHU    
   Jordrente 3.200 3.200 3.200 
   Jordskat 160 160 160 
   Beholdningsrente 116 127 120 
    
I alt 3.476 3.487 3.480 
    
Rest til risiko og ledelse 694 111 26 
 
1) Tal mangler for specifikation, men DB II stemmer. 
2) Maskinstationstakster. 

�
�
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Dækningsbidrag II falder over de 3 år. Udbytterne i 1998 er relativt høje, men stykomkost-
ningerne er også noget højere 1998 i forhold til året forinden. At stykomkostningerne pr. ha 
stiger i 1998 kan skyldes, at roearealet her udgør 11 pct. af arealet mod ca. 7 pct. året forin-
den. Rentabiliteten er i gennemsnit for de tre år 277 kr. pr. ha og dermed beskedent positiv.  

�
�
����� �NRORJLVN�GULIW�

Bedriften vurderes umiddelbart egnet til økologisk drift. Jorden er kuperet men mild. Et par 
steder på bedriften er der en del sten, som kan komplicere den mekaniske ukrudtsbekæm-
pelse. Bedriften har ingen kvikproblemer, og der er heller ikke andet problematisk ukrudt i 
forhold til økologisk drift. Bedriften ligger i et meget husdyrtæt område, hvorfor billig im-
port af husdyrgødning er mulig. 
 
 

������� 6 GVNLIWH�

Der planlægges 2 sideløbende sædskifter på bedriften.  
 
1. (6 marks sædskifte): Brak (kløvergræs) 
  Vårhvede m. efterafgrøde 
  Vårbyg m. udlæg 

Alm. rajgræs til frø 
  Markært m. efterafgrøde 
  Vårbyg m. udlæg 
 
2. (4 marks sædskifte): Lucerne 
  Vinterhvede m. efterafgrøde 
  Vårhavre m. efterafgrøde 

 Vårbyg m. udlæg 
 
Ovennævnte sædskifter kan ikke konsekvent indføres fra starten. Overgangen fra den kon-
ventionelle drift, hvor der fx har været dyrket meget vinterhvede, tager nogle år. Efter nogle 
kompromiser mht. afgrødevalg i starten, falder sædskifterne nogenlunde ”i hak”. I praksis 
kan der først 4-5 år efter omlægningens start tales om et økologisk sædskifte i ligevægt. 
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6XNNHUURHUQH�

Konventionelt har hidtil været dyrket sukkerroer. Dyrkning af økologiske sukkerroer er ikke 
fundet rentabelt med den forudsatte merpris på 50 pct. Bedriftens økonomiske resultat for-
bedres væsentligt ved i stedet at dyrke fx alm. rajgræs til frø. Grunden til det dårlige resultat 
ved sukkerroeproduktion er ikke mindst de store udgifter til mekanisk renholdelse. Her er 
forudsat et timeforbrug på 90 timer pr. ha til hakning til en timeløn på 100 kr. i timen (9.000 
kr. pr. ha). Desuden er forudsat en gasbrænding til 1.000 kr. pr. ha samt tre gange 
radrensning til hver 250 kr. pr. ha. Altså en samlet udgift til renholdelse af roerne på 10.750 
kr. pr. ha. Udbyttet i sukkerroer er sat til 6 tons polsukker pr. ha, og er år 3-6 forudsat af-
regnet til 3 kr. pr. kg efter fradrag for transportudgifter. Altså en bruttoindtægt på 18.000 kr. 
pr. ha ekskl. økologitilskud. År 1-2 er sukkerroerne forudsat afregnet til 2 kr. pr. kg polsuk-
ker (konventionel pris). 
 
Når sukkerroerne er med i sædskiftet i stedet for alm. rajgræs, forringes det økonomiske re-
sultat væsentligt, jf. tabel 5.3. Der er forudsat dyrkning af ca. 9 ha sukkerroer pr. år. 
 
TABEL 5.3. �NRQRPLVN�WDE�YHG�G\UNQLQJ�DI�¡NRORJLVNH�VXNNHUURHU��NU���
 � � � � � � �
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Tab i alt1)  83.000 68.000 24.000 58.000 61.000 75.000 
Tab pr. ha2)  1.156 947 335 805 848 1.049 

 
1) Afrundet til hele antal tusinder. 
2) Tab fordelt på hele bedriftens areal (71,9 ha). 
 
 
Som tabel 5.3. viser, er der ikke noget økonomisk incitament til at dyrke sukkerroer. Udbyt-
tet i de økologiske sukkerroer er samtidigt sat relativt højt med 6 tons polsukker pr. ha. Den 
teknologiske udvikling kan sandsynligvis på sigt nedbringe omkostningerne til den mekani-
ske renholdelse af roerne. En halvering af omkostningerne til renholdelse af roerne vil på 
bedriften forbedre resultatet med ca. 50.000 pr. år, hvilket dog stadigvæk, alt andet lige, ik-
ke gør den økologiske roedyrkning interessant. Det tyder altså på, at afsætningsprisen på 
økologiske roer må stige, før afgrøden er relevant i markplanen.  
 
 

������� ,PSRUW�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�

På bedriften importeres i hele perioden svinegylle svarende til 25 pct. af N-normbehovet 
(tabel 5.4). Bedriften ligger i et husdyrtæt område. Gyllen kan hentes inden for 1 km, og der 
betales 20 kr. pr. tons inkl. udbringelse. 
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TABEL 5.4. ,PSRUWHUHW�VYLQHJ\OOH�
        
  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Mængde i alt, tons  495 413 434 542 532 368 
Tons pr. ha1)  6,9 5,7 6,0 7,5 7,4 5,1 
 
1)  Størrelserne er beregnet under forudsætning af, at gyllen fordeles jævnt over hele bedriftens areal på 

71,9 ha.  
 
 
Umiddelbart virker husdyrgødningsimporten marginal, når mængden fordeles ud over hele 
bedriftens areal (ca. 5-7 tons pr. ha). Det er dog langt fra hele arealet, som ”efterspørger” 
husdyrgødning, og der kan derfor tildeles væsentligt mere husdyrgødning pr. ha end oven-
stående. Husdyrgødningen betyder sammen med de kvælstoffikserende (efter-)afgrøder, at 
der på bedriften ikke vil være mangel på kvælstof. 

�
�
������� $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�XGE\WWHU�

Afgrødefordelingen under den planlagte økologiske drift og de gennemsnitlige udbytter pr. 
ha kan aflæses i nedenstående tabel 5.5. I alle 6 år dyrkes der 71,9 ha. Den specifikke 
markplan er vist i bilag 1.  
 
TABEL 5.5. $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�JHQQHPVQLWOLJH�XGE\WWHU 
� � � � � � �  

� � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
�        
9nUE\J, ha 
kg/ha 

 43,9 
2.670 

18,0 
3.057 

13,9 
3.788 

14,8 
3.512 

17,7 
3.944 

 

�        
+YHGH, ha 
kg/ha 

  15,9 
4.481 

16,6 
4.834 

11,1 
4.500 

16,0 
4.656 

11,0 
4.373 

�        
5XJ, ha 
kg/ha 

   4,8 
4.420 

15,5 
3.113 

 6,7 
4.836 

�        
+DYUH, ha 
kg/ha 

  8,6 
3.164 

10,0 
3.995 

6,6 
5.000 

10,5 
2.709 

16,0 
3.932 

�        
�UW, ha 
kg/ha 

 11,5 
2.735 

12,8 
2.810 

12,0 
2.380 

 6,7 
3.162 

10,0 
3.162 

�        
/XFHUQH, ha 
FE/ha 

  6,6 
5.000 

3,5 
2.500 

6,0 
5.000 

4,8 
5.000 

6,6 
5.000 

�        
%UDN, ha  7,9 10,0 11,1 10,0 6,2 7,0 
�        
$OP��UDMJU V, ha 
kg/ha 

 8,6 
935 

  7,9 
1.023 

10,0 
1.023 

11,1 
1.023 
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Udbytterne varierer over perioden afhængig af afgrødernes aktuelle placering i sædskiftet 
og tildelingen af husdyrgødning. Metoden til estimering af udbytterne kan læses i rappor-
tens appendiks. 
 
 

������� �NRQRPLVN�UHVXOWDW�YHG�¡NRORJLVN�GULIW�

De forventede indtægter og omkostninger ved den økologiske drift er specificeret i tabel 
5.6. 
 
TABEL 5.6. �NRQRPLVN�RYHUVLJW��NU��SU��KD��
 �       
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
�        
8GE\WWH�        
  Afgrødeværdi  2.485 4.272 4.861 5.201 5.285 4.768 
  Halm  210 35 139 280 344 185 
  Tilskud  4.465 4.466 3.654 2.890 2.915 2.454 
        
I alt  7.160 8.773 8.653 8.371 8.545 7.408 
�        
6W\NRPNRVWQLQJHU�        
  Udsæd  775 773 921 778 836 649 
  Husdyrgødning1)  138 115 121 151 148 102 
  Tørring  259 241 276 271 321 333 
        
I alt  1.171 1.129 1.317 1.200 1.304 1.084 
        
Maskinomkostninger�  2.453 2.365 2.411 2.329 2.536 2.329 
� �       
' NQLQJVELGUDJ�,,� � 3.535 5.279 4.925 4.842 4.704 3.994 
�        
.DSLWDORPNRVWQLQJHU�        
  Jordrente  3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 
  Jordskat  160 160 160 160 160 160 
  Beholdningsrente  145 140 149 141 154 137 
        
I alt  3.505 3.500 3.509 3.501 3.514 3.497 
� �       
5HVW�WLO�ULVLNR�RJ�OHGHOVH� � 30 1.780 1.416 1.340 1.191 498 
 
1) Omkostningen til husdyrgødning er inkl. udbringelsen. 
 

 
Tabel 5.6. viser, at der er en pæn rentabilitet i den økologiske planteavl. I første omlæg-
ningsår (år 1) er ”Rest til risiko og ledelse” meget tæt på 0. Dette år udgør tilskud over 60 
pct. af bruttoudbyttet. Tilskudsandelen falder dog efterhånden, som omlægningstilskuddene 
nedtrappes. År 6 udgør tilskud således 33 pct. af bruttoindtjeningen, hvilket primært er i 
form af EU-hektarpræmierne. Det økonomiske resultat er jævnt faldende fra år 2 til år 6. 
Dette skyldes de forudsatte aftagende afsætningspriser samt aftagende tilskud. Set som gen-
nemsnit af hele perioden (år 1-6) er ”Rest til risiko og ledelse” lidt over 1.000 kr. pr. ha.     
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������� )¡OVRPKHGVEHUHJQLQJHU�

I resultatoversigten (tabel 5.6) er der naturligvis forudsat en lang række parametre, som er 
mere eller mindre usikre. Derfor beregnes de økonomiske konsekvenser ved variationer på 
nogle af disse parametre. Alle følsomhedsberegningerne tager udgangspunkt i de foregåen-
de beskrevne forudsætninger.  
 

$IJU¡GHY UGL�������SFW��

Det vurderes, at udbytterne i økologisk planteavl vil være mere svingende end under kon-
ventionel planteavl. De forudsatte udbytter skal derfor ses som middeludbytter under øko-
logisk drift med de givne forudsætninger. Driftsledelsen vil være en vigtig faktor og god 
kontra dårlig driftsledelse kan sandsynligvis nemt betyde, at bedriftens bruttoudbytter svin-
ger +/-10 pct. i forhold til gennemsnitsniveauet. 
  
TABEL 5.7. .RQVHNYHQVHU�DI����SFW�� QGUHW�DIJU¡GHY UGL��NU��SU��KD� 
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Ændring +/-  249 427 486 520 529 477 
�        
*RG�GULIWVOHGHOVH������SFW���
Rest til risiko og ledelse 

  
280 

 
2.206 

 
1.902 

 
1.860 

 
1.720 

 
975 

�        
'nUOLJ�GULIWVOHGHOVH��±���SFW���
Rest til risiko og ledelse 

  
-218 

 
1.352 

 
930 

 
820 

 
662 

 
21 

 
 
Ved ”god” og ”dårlig” driftsledelse er det gennemsnitlige resultat (”Rest til risiko og ledel-
se”) henholdsvis 1.490 kr. pr. ha og 595 kr. pr. ha. Tallene kan også ses som konsekvenser-
ne af prissvingninger på +/-10 pct. 
 

%UHDN�HYHQ�IRU�DIJU¡GHY UGL�

Det beregnes, hvor meget afgrødeværdien (pris eller udbytte) kan falde, før ”Rest til risiko 
og ledelse” bliver 0. 
 
TABEL 5.8. ÆQGULQJ�DI�DIJU¡GHY UGL�WLO�EUHDN�HYHQ��SFW�� 
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Break even   -1 -42 -29 -26 -23 -10 

 
 
År 1-6 kan afgrødeværdien gennemsnitlig falde 22 pct. før rentabiliteten bliver negativ.  
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6XSSOHUHQGH�¡NRORJLWLOVNXG�RSK¡UHU�

Det er en væsentlig usikkerhedsfaktor, hvilke økologitilskud der kan forudsættes. Derfor 
beregnes konsekvensen af, at det supplerende tilskud bortfalder. Det forudsættes samtidig, 
at driftstilskuddet (600 kr. pr. ha) samt omlægningstilskud (450 kr. pr. ha år 1 og 2) fortsæt-
ter. 
  
TABEL 5.9. .RQVHNYHQVHU�YHG�RSK¡U�DI�VXSSOHUHQGH�¡NRORJLWLOVNXG��NU��SU��KD� 
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Ændring pr. ha   -1.431 -1.275 -757 -397 -389 0 
        
Rest til risiko og ledelse  -1.400 505 659 943 802 498 

 
 
De supplerende økologitilskud gives år 1-5. I denne periode betyder tilskuddet i gennemsnit 
850 kr. pr. ha, og udgør dermed en meget stor del af det beregnede overskud. Desuden viser 
tallene, at en overgang til økologisk drift uden de supplerende tilskud vil kræve en væsent-
lig likviditet, da 1. omlægningsår vil give et stort underskud (1.400 kr. pr. ha).  
 

1RUPXGQ\WWHOVH�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�

I beregningerne er forudsat en forholdsvis høj udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen. 
Her beregnes konsekvensen af, at husdyrgødningen alternativt kun udnyttes efter normerne. 
 
TABEL 5.10. .RQVHNYHQVHU�QnU�KXVG\UJ¡GQLQJHQ��1��´NXQ´�XGQ\WWHV�HIWHU�QRUPHQ��NU�� 
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Ændring pr. ha   -100 -206 -135 -218 -218 - 
        
Værdireduktion pr. tons gylle  -15 -36 -22 -29 -29 - 

 
 
Resultaterne i tabel 5.10 viser, at der er et stort økonomisk incitament til at udnytte husdyr-
gødningen optimalt. Der vil sandsynligvis være en betydelig økonomisk nettogevinst ved fx 
at nedfælde gyllen frem for at tildele gyllen ved bredspredning.  
 
 

����� 6DPPHQOLJQLQJHU�LPHOOHP�NRQYHQWLRQHO�RJ�¡NRORJLVN�GULIW�

Hvilken driftsform bør vælges? Dette spørgsmål belyses ved sammenligninger af de øko-
nomiske resultater og ved at se på næringsstofbalancerne. 
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������� �NRQRPLVNH�UHVXOWDWHU�

De økonomiske resultater er for den konventionelle drift beskrevet i høstårene 1996, 1997 
og 1998. ”Rest til risiko og ledelse” er i gennemsnit på 277 kr. pr. ha.  
 
Den økologiske drift forbedrer det økonomiske resultat, idet ”Rest til risiko og ledelse” i 
gennemsnit er på 1.043 kr. pr. ha. som beskrevet i afsnit 5.2.4. Det er bemærkelsesværdigt, 
at det ikke kan betale sig for bedriften at udnytte sukkerkvoten i det økologiske sædskifte. 
 
TABEL 5.11. 5HVXOWDWHU��YHG�KHQKROGVYLV�NRQYHQWLRQHO�RJ�¡NRORJLVN�GULIW��NU��SU��KD���

          
 19961) 19971) 19981) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
          
 694 111 26 30 1.780 1.416 1.340 1.191 498 

 
1) Konventionel drift. 
 
 
Forskellen fra de 3 konventionelle år og til de 6 år økologiske år viser en forbedring af det 
økonomiske resultat ved overgang til økologisk drift på i gennemsnit ca. 750 kr. årligt pr. 
ha. 
 
Det supplerende økologitilskud er som nævnt en væsentlig usikkerhedsfaktor. Det blev tid-
ligere beregnet, at i tilfælde af tilskuddets ophør, vil det økonomiske resultat år 1-5 i gen-
nemsnit blive 850 kr. dårligere pr. ha pr. år. Dermed vil det økonomiske resultat ved økolo-
gisk drift blive dårligere end det konventionelle. Da økologisk planteavl samtidig indebærer 
større risiko pga. mindre dyrkningssikkerhed og større prisvariation, vil det økonomiske in-
citament for omlægning være væk. 
   
Gennemførelsen af Agenda 2000 betyder, at kornprisen på sigt kan falde. Der kompenseres 
delvist for dette med højere EU-hektarpræmier. I de konventionelle beregningsår 1996, 
1997 og 1998 er Agenda 2000 naturligvis ikke slået igennem. Hvis afgrødepriserne i for-
hold til disse år falder med 10 pct. (-637 kr. pr. ha) og EU-hektarpræmien samtidigt stiger 
med 200 kr. pr. ha, betyder dette et økonomisk tab på i gennemsnit 437 kr. pr. ha pr. år. Slår 
dette igennem, vil rentabiliteten i det konventionelle planteavl blive negativ, og det økologi-
ske alternativ blive relativt bedre.  
 
Omkostningsstrukturen i de 2 driftsformer er forskellige, idet stykomkostningerne er væ-
sentligt højere ved den konventionelle drift. Dette skyldes især gødnings- og kemikalieom-
kostningerne. Tallene er dog ikke direkte sammenlignelige, da der ikke dyrkes sukkerroer i 
den økologiske drift. 
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������� 1 ULQJVVWRIEDODQFH�

Næringsstofbalancen er beregnet for henholdsvis konventionelt samt økologisk drift. Ved 
konventionel drift er det forudsat, at normen for kvælstof (N) udnyttes fuldt ud. Desuden er 
det forudsat, at de vejledende normer for fosfor (P) og kalium (K) følges. Fraførsel af næ-
ringsstoffer ved konventionel drift er beregnet ud fra de opnåede udbytter og afgrødeforde-
linger ved konventionel drift i årene 1997 og 1998. Året 1996 er ikke medtaget i beregnin-
gerne, da brakarealet dette år var unormalt højt på bedriften. Ved næringsstofberegningene i 
den økologiske drift er medregnet hele den belyste periode på i alt 6 år fra omlægningens 
start. Tallene er gennemsnitstal pr. ha. 
 
Tabel 5.12 viser, at der imellem konventionel og økologisk drift er en betydelig forskel på 
kvælstof- og kaliumbalancerne.  
 
TABEL 5.12. 1 ULQJVVWRIEDODQFH��NJ�SU��KD� 
 � � �  
 � N P K 
     
Konventionel input  132 21 69 
Konventionel output  99 21 35 
� � � � �
%DODQFH�NRQYHQWLRQHO�GULIW� � +33 0 +34 
     
Økologisk input  127 9 19 
Økologisk output  66 10 21 
� � � � �
%DODQFH�¡NRORJLVN�GULIW� � + 61 -1 -2  
     
)RUVNHO�� � +28 -1 -36 

  
 
Ved den økologiske drift er der stort set lige så meget kvælstof i systemet som under den 
konventionelle drift. Da udbytterne falder ved økologisk drift, opstår der imidlertid et over-
skud af kvælstof i forhold til den konventionelle drift. Dette overskud beregnes til i gen-
nemsnit 28 kg N pr. ha. Ved den økologiske drift er beregnet, at næsten ¾ af kvælstoffet 
fremkommer fra fiksering, mens den sidste ¼ kommer fra husdyrgødningsimporten.  
 
For K er der et underskud i forhold til den konventionelle drift på i gennemsnit 36 kg pr. ha. 
Det skal her bemærkes, at hvis der i den økologiske drift blev importeret dybstrøelsesmøg i 
stedet for gylle, ville denne forskel blive minimeret. Ved import af dybstrøelse ville kvæl-
stofoverskuddet dog også vokset yderligere i forhold til den konventionelle drift med han-
delsgødning.     
 
For P er det beregnet, at der er en fin balance ved både konventionel og økologisk drift.  
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��� &DVHEHGULIW�Sn�VDQGMRUG�

Som casebedrift på sandjord anvendes studielandbrug nr. 9534 (Landbrugets Rådgivnings-
center, 1999a). Bedriften er beliggende i Nordjylland og har følgende tekniske data: 
 
(WDEOHULQJ� � Etableret i 1979. 
 
-RUG� 145,4 ha. Ingen vanding. Bonitet: 100 pct. finsand (JB 2). 

�
0DVNLQHU� 3 traktorer (90-114 hk), alm. markredskaber, ammoniaknedfælder, 

2 gyllevogne, 2 kartoffellæggere, skårlægger, 4 furet vendeplov, 
14 fods mejetærsker, 2 kartoffelvogne m. bånd og rendegraver. 

�
%\JQLQJHU� Kartoffellager fra 1991 og udvidet i 1998 til i alt 600 m2. Maskin-

hus fra 1985 på 755 m2. Værksted/garage fra 1985 på 162 m2. Gyl-
lebeholder fra 1991 på 930 m3. 

�
,QGHQJnUGVWHNQLN� Plantørringsanlæg til 3700 hkg korn, kornbehandlingsudstyr, blæ-

ser og andet udstyr til håndtering af kartofler. 

�
$UEHMGVNUDIW� 1 ejer, 2 skoleelever og 1 løs medhjælper. 
 
 

����� .RQYHQWLRQHO�GULIW�

Konventionelt er der blevet dyrket traditionelle afgrøder. Korn har såvidt muligt været dyr-
ket til fremavl og brød. Der dyrkes endvidere både læggekartofler og fabrikskartofler.  
 
 

������� $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�XGE\WWHU�

Afgrødefordelingen og de gennemsnitlige udbytter er vist i tabel 6.1. Målt på udbytte er der 
ikke tydelige forskelle over årene.  
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TABEL 6.1. $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�JHQQHPVQLWOLJH�XGE\WWHU�
       
 1996 1997 1998 
 Areal, ha Udbytte Areal, ha Udbytte Areal, ha Udbytte 
       
Brak 12,0  6,5  6,5  
Vårbyg 20,3 42 hkg 9,5 51 hkg 21,2 57 hkg 
Vinterbyg 19,8 47 hkg 16,2 43 hkg 5,5 32 hkg 
Vinterhvede 60,0 55 hkg 49,6 68 hkg 44,6 64 hkg 
Vintertriticale   17,6 53 hkg 7,2 37 hkg 
Alm. rajgræs 7,0 1.351 kg 7,6 1.381 kg 17,1 1.250 kg 
Havre   6,0 57 hkg 8,5 67 hkg 
Markært   17,2 45 hkg 18,6 42 hkg 
Vårraps 5,2 1.458 kg     
Læggekart. 15,0 194 hkg 6,0 109 hkg 7,5 139 hkg 
Fabrikskart. 7,0 326 hkg 7,0 336 hkg 6,5 306 hkg 
       
I alt. ha 146,3  143,2  143,2  

�
�
������� �NRQRPLVN�UHVXOWDW�YHG�NRQYHQWLRQHO�GULIW�

Afgrødeværdi, tilskud og stykomkostninger er de faktiske regnskabstal opgjort for bedrif-
ten. Omkostninger til maskiner er derimod omregnet til maskinstationstakst ud fra de nor-
male maskinoperationer i de enkelte afgrøder. Denne omregning er lavet for at kunne sam-
menligne de økonomiske beregninger med den økologiske drift. 
 
TABEL 6.2. 5HVXOWDWRYHUVLJW�IRU�GHQ�NRQYHQWLRQHOOH�GULIW��NU��SU��KD��
    
 1996 1997 1998 
    
8GE\WWH    
   Afgrødeværdi 6.814 6.312 6.072 
   Tilskud 1.968 2.130 2.099 
       
I alt 8.782 8.442 8.181 
    
Stykomkostninger 1.955 1.485 1.614 
    
Maskinomkostninger1) 3.938 3.407 3.390 
    
' NQLQJVELGUDJ�,, 2.889 3.550 3.167 
    
.DSLWDORPNRVWQLQJHU    
   Jordrente 2.200 2.200 2.200 
   Jordskat 200 200 200 
   Beholdningsrente 349 230 250 
    
I alt 2.785 2.630 2.650 
    
Rest til ledelse og risiko 140 920 517 
 
1) Maskinstationstakster. 

�
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Dækningsbidrag II varierer over de 3 år, og det er ikke en enkelt faktor, der gør udslagene. 
Afgrødesammensætning og stykomkostninger samt maskinomkostninger forklarer forskel-
lene sammen med varierende udbytter. Rentabiliteten er positiv i alle tre år og er i gennem-
snit for de tre år 526 kr. pr. ha.  
 
 

����� �NRORJLVN�GULIW�

Bedriftens jordtype er velegnet til mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Kvik er heller ikke et pro-
blem på bedriften. Dog forekommer der flere andre problematiske ukrudtsarter. Hanekro er 
et generelt ukrudtsproblem i markerne, mens der i nogle områder er store forekomster af pi-
leurter og gul okseøje. Der kræves derfor meget nøje og vel udført mekanisk ukrudtsbe-
kæmpelse på bedriften. 
 
Der findes p.t. ingen økologiske husdyrbrug i området og salg af økologisk helsæd er derfor 
ikke en mulighed. Af geografiske årsager er der heller ikke mulighed for at afsætte grøntfo-
der til pilleproduktion. 
 
 

������� 6 GVNLIWH�

Det er valgt, at arbejde med 3 sideløbende sædskifter på bedriften. 
 
1. (5 marks sædskifte): Brak (kløvergræs) 

Vårhvede m. efterafgrøde 
Vårhavre 
Lupin 
Vintertriticale m. udlæg 

 
2. (3 marks sædskifte): Vårbyg m. udlæg 

Alm. rajgræs til frø 
Lupin eller ært m. efterafgrøde 

 
3. (5 marks sædskifte): Brak (kløvergræs) 

Vårhvede m. efterafgrøde 
Kartofler 
Vårhavre m. efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg 
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Det kan betale sig, at dyrke alm. rajgræs i 1. omlægningsår og afsætte dette til 
konventionelle priser. I 2. omlægningsår er det beregnet, at det er lige så økonomisk 
attraktivt at dyrke økologisk ”omlægningsfoder” som konventionelt rajgræs til frø. 
 
På grund af sammensætningen af de økologiske tilskud, er det fundet optimalt i år 1 og 2 at 
lade andelen af brak være de lovmæssige 10 pct. I takt med, at økologitilskuddene aftager, 
bliver det mere fordelagtigt, at øge brakarealet (grøngødningsarealet). Således er det plan-
lagt at braklægge ca. 17 pct. beregnet efter andelen af reformafgrøder. Den høje brakandel 
(grøngødningsandel) kan også anbefales på bedriften i forhold til kontrol med de problema-
tiske ukrudtsarter. 
 

.DUWRIOHUQH�

Økologisk dyrkning af kartofler kan betale sig, når kartoflerne kan afsættes økologisk, og 
når de alternative afgrøder er korn og bælgsæd. I beregningerne er der for kartofler forudsat 
et konstant udbytte på 15.000 kg pr. ha.  
 
I de to omlægningsår kan det ikke betale sig at dyrke kartofler, da disse må afsættes til kon-
ventionelle priser. Når kartoflerne udskiftes med korn og bælgsæd i år 1 og 2 (år 2001 og 
2002) giver dette et bedre økonomisk resultat, jf. tabel 6.3. 
 
TABEL 6.3. 5HVW�WLO�ULVLNR�RJ�OHGHOVH�PHG�RJ�XGHQ�NDUWRIOHU�L�V GVNLIWHW 
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Areal med kartofler, ha  10,5 11,5 13,7 14,0 13,6 7,5 
Resultat med kartofler, kr. pr. ha  309 1.114 2.240 1.340 1.003 246 
        
Resultat uden kartofler, kr. pr. ha  640 1.726 1.870 8.96 720 175 

 
 
Den økonomiske ”ulykke” ved at dyrke kartoflerne i 1. omlægningsår er imidlertid begræn-
set. Dette skyldes at kartoflerne skal konkurrere med kornafgrøder afsat til konventionelle 
priser. I 2. omlægningsår er tabet større ved at dyrke kartoflerne, da kornafgrøderne her kan 
sælges som økologisk omlægningsfoder. År 3 vender det, idet dyrkningen af kartoflerne vil 
forbedre det økonomiske resultat. 
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������� ,PSRUW�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�

På bedriften importeres i hele perioden svinegylle svarende til 25 pct. af N-normbehovet 
(tabel 6.4). Gyllen kan hentes inden for 1 km, og der betales 30 kr. pr. tons inkl. udbringel-
se. 
 
TABEL 6.4. ,PSRUWHUHW�VYLQHJ\OOH�
        
  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
        
Mængde i alt, tons  875 938 949 1.000 875 1.004 
Tons pr. ha1)  6,0 6,5 6,5 6,9 6,0 6,9 
 
1) Størrelserne er beregnet under forudsætning af, at gyllen fordeles jævnt over hele bedriftens areal på 

145,4 ha.  
 
 
Umiddelbart virker husdyrgødningsimporten marginal, når mængden fordeles ud over hele 
bedriftens areal. Gyllen skal dog langt fra fordeles på hele arealet, og derfor er der væsent-
ligt mere husdyrgødning pr. ha til de afgrøder, der ”efterspørger” husdyrgødning. Den for-
udsatte kvælstoffiksering på bedriften udgør langt den største del af kvælstoffet på bedrif-
ten. Det er således beregnet, at der ikke er mangel på kvælstof på bedriften. 
 
 

������� $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�XGE\WWHU�

Afgrødefordelingen og de gennemsnitlige udbytter pr. ha kan aflæses i nedenstående tabel. 
Alle 6 år drives i alt 145,4 ha. Den specifikke markplan er vist i bilag 2. 
 
Som før nævnt varierer afgrødernes udbytter over perioden afhængig af deres placering i 
sædskiftet og kvælstoftildelingen. Den anvendte metode til estimering af udbytterne er be-
skrevet i appendikset.  
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 TABEL 6.5. $IJU¡GHIRUGHOLQJ�RJ�JHQQHPVQLWOLJH�XGE\WWHU�
� � � � � � �  

� � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
�        
9nUE\J, ha 
kg/ha 

 66,1 
2.890 

58,9 
2.690 

29,4 
2.777 

44,2 
2.515 

32,8 
2.665 

18,5 
2.710 

�        
+YHGH, ha 
kg/ha 

  15,6 
3.400 

  17,9 
3.500 

16,3 
3.500 

�        
5XJ, ha 
kg/ha 

 17,3 
3.578 

15,6 
3.400 

9,5 
3.400 

13,6 
3.522 

14,0 
2.975 

11,5 
3.720 

�        
+DYUH, ha 
kg/ha 

  10,5 
2.975 

50,9 
3.044 

25,0 
2.692 

7,0 
1.808 

42,0 
2.897 

�        
�UW, ha 
kg/ha 

 33,8 
2.380 

     

�        
/XSLQ, ha 
kg/ha 

  31,1 
2.720 

22,4 
2.720 

20,2 
2.796 

32,8 
2.822 

14,5 
2.852 

�        
%UDN, ha  16,7 13,6 14,5 17,9 20,9 19,1 
�        
.DUWRIOHU, ha 
hkg/ha 

   11,0 
150 

13,0 
150 

12,5 
150  

15,8 
150 

�        
$OP��UDMJU V, ha 
kg/ha 

 11,5 
765 

 7,7 
765 

11,5 
765 

7,5 
900 

7,7 
765 

 
 

������� �NRQRPLVN�UHVXOWDW�YHG�¡NRORJLVN�GULIW�

De forventede indtægter og driftsomkostninger ved den økologiske drift er udspecificeret i 
tabel 6.6. 
 
Som det ses i tabel 6.6, er der pæn rentabilitet i den økologiske planteavl. ”Rest til risiko og 
ledelse” er i gennemsnit 1.200 kr. pr. ha. År 1 udgør tilskuddene hele 66 pct. af bruttoudbyt-
tet. Tilskudsandelen falder igennem perioden efterhånden som omlægningstilskuddene ned-
trappes. År 6 udgør tilskud således 31 pct. af bruttoudbyttet. Det økonomiske resultat topper 
år 3, hvor alle afgrøderne kan sælges som 100 pct. økologiske. Herefter falder det økonomi-
ske resultat som konsekvens af de forudsatte faldende afsætningspriser samt aftagende øko-
logitilskud. År 6 er ”smertegrænsen” omtrent nået med 279 kr. pr. ha til ”Rest til risiko og 
ledelse”.  
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TABEL 6.6. �NRQRPLVN�RYHUVLJW��NU��SU��KD��
 � � � � � �  
 � År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
�        
8GE\WWH�        
  Afgrødeværdi  2.248 3.633 6.181 6.100 5.596 5.770 
  Halm  95 38 120 132 100 120 
  Tilskud  4.530 4.761 3.562 2.966 3.019 2.610 
� � � � � � � �
I alt  6.872 8.432 9.864 9.198 8.715 8.501 
�        
6W\NRPNRVWQLQJHU�        
  Udsæd  777 975 1.504 1.529 1.596 1.722 
  Husdyrgødning1)  180 194 196 206 181 207 
  Tørring  255 273 253 233 266 226 
� � � � � � � �
I alt  1.212 1.442 1.952 1.969 2.043 2.155 
        
Maskinomkostninger�  2.382 2.493 3.215 3.278 3.200 3.443 
� � � � � � � �
' NQLQJVELGUDJ�,,� � 3.279 4.498 4.697 3.951 3.472 2.903 
�        
.DSLWDORPNRVWQLQJHU�        
  Jordrente  2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 
  Jordskat  200 200 200 200 200 200 
  Beholdningsrente  144 157 207 210 210 224 
� � � � � � � �
I alt  2.544 2.557 2.607 2.610 2.610 2.624 
       
Rest til risiko og ledelse 735 1.940 2.090 1.341 862 279 
�
1) Omkostning til udbringelse af husdyrgødningen er inkluderet. 
 
 

������� )¡OVRPKHGVEHUHJQLQJHU�

Ved beregning af det økonomiske resultat i sidste afsnit, er der fastlagt en lang række forud-
sætninger. Her beregnes de økonomiske konsekvenser ved ændring af enkelte af disse for-
udsætninger. Alle følsomhedsberegningerne tager udgangspunkt i ændringer af udvalgte 
forudsætninger, mens alle de øvrige fastholdes som beskrevet i det foregående. 
 

$IJU¡GHY UGL�������SFW��

Udbytterne i økologisk planteavl vil svinge mere end under konventionel drift. Dette vil 
sandsynligvis især være gældende på denne bedrift beliggende på sandjord, og hvor der fo-
rekommer problematisk ukrudt. De forudsatte udbytter er middeludbytter. Driftsledelse vil 
være en vigtig faktor, fx for optimal mekanisk ukrudtsbekæmpelse. God kontra dårlig 
driftsledelse kan sandsynligvis nemt betyde forskellen på, om der høstes 10 pct. mere eller 
mindre i forhold til de forudsatte gennemsnitsudbytter.  
 



- 45 - 

 

TABEL 6.7. .RQVHNYHQVHU�DI����SFW�� QGUHW�DIJU¡GHY UGL��NU��SU��KD� 
       
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
       
Ændring +/- 225 363 618 610 560 577 
�       
*RG�GULIWVOHGHOVH������SFW���
Rest til risiko og ledelse 

 
960 

 
2.303 

 
2.708 

 
1.951 

 
1.423 

 
856 

�       
'nUOLJ�GULIWVOHGHOVH������SFW���
Rest til risiko og ledelse 

 
510 

 
1.577 

 
1.472 

 
731 

 
303 

 
-298 

 
 
Ved ”god” og ”dårlig” driftsledelse er det gennemsnitlige resultat (”Rest til risiko og ledel-
se”) henholdsvis 1.700 kr. pr. ha og 716 kr. pr. ha. Altså en forskel på ca. 1.000 kr. Følsom-
hedsberegningen kan alternativt ses som konsekvensen af et 10 pct. prisfald samt en 10 pct. 
prisstigning.  
 

%UHDN�HYHQ�IRU�DIJU¡GHY UGL�

Det er beregnet hvor meget afgrødeværdien (pris eller udbytte) kan falde, før ”Rest til risiko 
og ledelse” bliver 0 kr. 
 
TABEL 6.8. �QGULQJ�DI�DIJU¡GHY UGLHU�WLO�EUHDN�HYHQ��SFW���
 � � � � � �
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
       
Break even -33 -53 -34 -22 -15 -5 

 
 
Set som gennemsnit af årene 1-6 kan afgrødeværdien falde med 27 pct. før rentabiliteten 
bliver negativ. 

�

6XSSOHUHQGH�¡NRORJLWLOVNXG�RSK¡UHU�

Det er en væsentlig usikkerhedsfaktor, hvilke økologitilskud der kan forudsættes fremover. 
Derfor beregnes konsekvensen af, at det supplerende tilskud bortfalder, hvorimod driftstil-
skuddet (600 kr. pr. ha) samt omlægningstilskuddet (450 kr. pr. ha år 1 og 2) vil fortsætte 
uændret. 
 

TABEL 6.9. .RQVHNYHQVHU�YHG�RSK¡U�DI�VXSSOHUHQGH�¡NRORJLWLOVNXG��NU��SU��KD� 
       
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
       
Ændring -1.372 -1.285 -833 -354 -313 0 
       
Rest til risiko og ledelse -637 656 1.257 987 549 279 
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De supplerende økologitilskud tildeles år 1-5. I denne periode udgør dette tilskud i gennem-
snit 830 kr. pr. ha pr. år på bedriften. Uden dette tilskud vil den gennemsnitlige rentabilitet 
reduceres med over 60 pct. eller til ca. 500 kr. pr. ha. De supplerende tilskud udgør således 
den væsentligste del af det beregnede overskud. I 1. omlægningsår vil der desuden være be-
tydelige krav til bedriftens likviditet, da dette år giver et betragteligt underskud.    
 

1RUPXGQ\WWHOVH�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�

I basisberegningerne er der forudsat en høj udnyttelse af kvælstoffet i svinegyllen (hen-
holdsvis 70 pct. og 18 pct. år 1 og 2). Her beregnes konsekvensen af, at husdyrgødningen i 
stedet udnyttes efter normerne. 
 
Det ses af tabel 6.10, at der er et stort økonomisk incitament til at udnytte husdyrgødningen 
optimalt. For eksempel vil nedfældning af gyllen frem for bredspredning sandsynligvis give 
en betydelig nettogevinst på bedriften. 
 
TABEL 6.10. .RQVHNYHQVHU�QnU�KXVG\UJ¡GQLQJHQ��1��´NXQ´�XGQ\WWHV�HIWHU�QRUPHQ��NU�� 
 � � � � � �
 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
       
Ændring pr. ha  -67 -173 -265 -259 -187 - 
       
Værdireduktion pr. tons 11 27 41 38 31 - 

 
 

����� 6DPPHQOLJQLQJHU�LPHOOHP�NRQYHQWLRQHO�RJ�¡NRORJLVN�GULIW�

I dette afsnit sammenlignes de økonomiske resultater og næringsstofbalancerne ved hen-
holdsvis økologisk og konventionel planteavl på sandjordsbedriften. 
 
 

������� �NRQRPLVNH�UHVXOWDWHU�

For konventionel drift er de økonomiske resultater beskrevet for høstårene 1996, 1997 og 
1998. ”Rest til risiko og ledelse” er i gennemsnit på 526 kr. pr. ha pr. år, som beskrevet i af-
snit 6.1.2. 
 
For den økologiske driftsform er beregnet et bedre resultat. ”Rest til risiko og ledelse” er de 
6 år i gennemsnit 1.208 kr. pr. ha, jf. afsnit 6.2.4.  
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TABEL 6.11. 5HVXOWDWHU�YHG�KHQKROGVYLV�NRQYHQWLRQHO�RJ�¡NRORJLVN�GULIW��NU��SU��KD��
          
 19961) 19971) 19981 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
          
 140 920 517 735 1.940 2.090 1.341 862 279 

 
1) Konventionel drift. 
 
 
Ifølge ovenstående tal forbedres bedriftens økonomiske resultat ved omlægning til økologi 
med i gennemsnit 682 kr. pr. ha pr. år i hele den belyste periode. 
 
De økologiske tilskud er som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhedsfaktor. Fjernes det 
supplerende økologitilskud viste beregningerne, at det økonomiske resultat år 1-5 forringes 
med i gennemsnit 830 kr. årligt pr. ha. Uden det supplerende økologitilskud er det økono-
miske resultat dårligere ved økologisk drift i forhold til konventionelt. Incitamenterne for 
omlægning er altså mindsket betydeligt. 
 
Som nævnt tidligere i afsnit 5.3.1 vil Agenda 2000 betyde, at kornprisen på sigt kan falde, 
men faldet vil delvist kunne kompenseres gennem højere EU-hektarpræmier. Hvis afgrøde-
priserne i forhold til 1996-1998 falder med 10 pct. (-640 kr. pr. ha) og EU-hektarpræmien 
stiger med 200 kr. pr. ha, betyder dette et tab på i gennemsnit 440 kr. pr. ha pr. år for bedrif-
ten. I så tilfælde vil den konventionelle planteavl på sandjord kun lige akkurat være renta-
bel, og det vil -alt andet lige- gøre det økologiske alternativ mere økonomisk attraktivt.  
 
På bedriften er det begrænset, hvor meget omkostningsstrukturen ændrer sig ved omlæg-
ning til økologi. Efter omlægning reduceres især den direkte udgift til gødning. Omkostnin-
gen til udsæd stiger dog kraftigt, idet udsæden skal være økologisk. Ligeledes bruges ofte 
efterafgrøder og udgiften til etablering af efterafgrøder kan i princippet ses som en gød-
ningsudgift. Selvom omkostningen til kemikalier naturligvis også forsvinder, er de samlede 
stykomkostninger beregnet til at være omtrent de samme. Ligeledes er ikke fundet de store 
forskelle på omkostningerne til maskinoperationerne beregnet efter maskinstationstakster 
ved de to driftsformer. 
 
 

������� 1 ULQJVVWRIEDODQFH�

Næringsstofbalancen er beregnet for henholdsvis konventionelt samt økologisk drift. Ved 
konventionel drift er det blevet forudsat, at normen for kvælstof (N) udnyttes fuldt ud. Des-
uden er det forudsat, at de vejledende normer for fosfor (P) og kalium (K) følges. Fraførsel 
af næringsstoffer under konventionel drift er beregnet ud fra de opnåede udbytter og afgrø-
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defordelinger ved konventionel drift i 1995, 1996 og 1997. Ved beregningerne i den økolo-
giske drift er medregnet hele den belyste periode på i alt 6 år fra omlægningens start. Talle-
ne er gennemsnitstal pr. ha.  
 
TABEL 6.12. 1 ULQJVEDODQFH��NJ�SU��KD��
 � � �
 N P K 
    
Konventionel input 139 20 72 
Konventionel output 88 16 32 
�    
%DODQFH�NRQYHQWLRQHO�GULIW� +51 +4 +40 
    
Økologisk input 108 9 19 
Økologisk output 59 8 16 
�    
%DODQFH�¡NRORJLVN�GULIW� +49 +1 +3  
� � � �
)RUVNHO� -2 -3 -37 

  
 
Kvælstofoverskuddet ved konventionel og økologisk drift er stort set det samme (ca. 50 kg 
N pr. ha). Det skal bemærkes, at 2/3 af kvælstoffet i det økologiske system fremkommer fra 
fiksering, og den sidste 1/3 kommer fra husdyrgødningsimporten. 
 
For K er der et underskud i forhold til den konventionelle drift på i gennemsnit 37 kg pr. ha. 
Mængden af kalium fraført og tilført passer stort set ved den økologiske drift. Da kalium er 
et mobilt næringsstof, og en udvaskning sandsynligvis ikke kan udelukkes på især sandjord, 
kan der på sigt være risiko for kaliummangel på bedriften. Det skal også her bemærkes, at 
hvis der under den økologiske drift importeres dybstrøelsesmøg i stedet for gylle, vil der 
komme væsentligt mere kalium ind i bedriftens markbrug. 
 
For P er det beregnet, at der er en god balance både ved konventionel og økologisk drift. 
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%LODJ����0DUNSODQ�IRU�FDVHEHGULIW�Sn�OHUMRUG�
          
Mark Haktar JB År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
          
1-0 6,0 6 Sukkerroer Vårbyg Markært Vårbyg m. udlæg Lucerne Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

          
2-0 8,0 5 Vinterhvede Markært Vinterhvede m.  

efterafgrøde 
Vårhavre m.  
efterafgrøde 

Brak Vårhvede m.  
efterafgrøde 

Vårhavre 

          
3-0 7,0 4 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

Brak 

          
3-1 3,5 4 Vinterrug Markært Vårbyg m. udlæg Lucerne Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårhavre Lupin m. efterafgrøde 

          
4-0 2,0 4 Sukkerroer Vårbyg Markært Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre 

          
4-1 5,0 4 Vinterraps Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
          
5-0 8,6 6 Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs 

          
6-0 6,6 5 Vinterrug m.  

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Lucerne Vinterhvede m.  

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

Vårbyg m. udlæg Lucerne 

          
6-1 2,5 5 Brak Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs 

          
7-0 3,3 5 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Markært 

          
12-0 6,7 5 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Markært 

          
12-1 6,7 5 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
          
13-0 1,2 6 Brak Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
          
13,1 4,8 6 Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. udlæg Lucerne Vinterhvede m 

efterafgrøde 
          
I alt 71,9         
          
          
Reformafgrøder 84 pct. 77 pct. 77 pct. 80 pct. 67 pct. 71 pct. 66 pct. 
Brak 6 pct. 12 pct. 15 pct. 16 pct. 17 pct. 11 pct. 13 pct. 

�



 

%LODJ����0DUNSODQ�IRU�FDVHEHGULIW�Sn�VDQGMRUG�
          
Mark Haktar JB År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 
          
1-0 7,4 2 Vinterhvede Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

 efterafgrøde 
Vårhavre 

          
2-0 4,6 2 Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Vårhavre m.  

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhavre m.  

efterafgrøde 
          
3-0 7,0 2 Vinterhvede m.  

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vinterrug m. 
efterafgrøde 

Lupin m. efterafgrøde 

          
4-0 5,5 2 Vinterhvede m 

efterafgrøde 
Brak Vårbyg m. efterafgrøde Kartofler Vårhavre Lupin Vinterrug m. 

efterafgrøde 
          
5-0 7,0 2 Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhavre Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

          
6-0, 
7-0 

6,0 2 Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhavre m. 
efterafgrøde 

Kartofler Vårbyg Vinterrug 

          
8-0 5,5 2 Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Kartofler Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak 

          
9-0 6,0 2 Kartofler Brak Vårbyg m. efterafgrøde Vårhavre Lupin m. efterafgrøde Kartofler Vårhavre m. 

efterafgrøde 
          
10-0 7,7 2 Alm. rajgræs Markært Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Lupin m. efterafgrøde Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs 
          
11-0 11,5 2 Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Lupin m. efterafgrøde Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Lupin m. efterafgrøde Vårbyg m. udlæg 
          
12-0 7,5 2 Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårbyg m. udlæg Alm. rajgræs Lupin m. 

efterafgrøde 
          
21-0 9,5 2 Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Lupin Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
          
22-0 5,2 2 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak 

          
23-0 8,4 2 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Lupin Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak 

          
24-0 10,5 2 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

          
25-0 7,0 2 Vinterhvede m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Kartofler Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vårbyg 

          
26-0 7,6 2 Vårbyg m. efterafgrøde Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Kartofler 

          
30-0 2,8 2 Brak Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Vårhavre m. 

efterafgrøde 
Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 

efterafgrøde 
          
31-0 4,0 2 Vinterhvede Markært Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

Vårbyg m. efterafgrøde Brak Vårhvede m. 
efterafgrøde 

          
32-0 6,5 2 Vinterhvede Markært Vårhvede m. 

efterafgrøde 
Vårhavre Lupin m. efterafgrøde Kartofler Vårhavre m. 

efterafgrøde 
          
33-0 8,2 2 Vårbyg Markært Vinterrug m. 

efterafgrøde 
Vårhavre m. 
efterafgrøde 

Vårbyg Lupin m. efterafgrøde Kartofler 

          
I alt 145,4         
          
          
Reformafgrøder 89 pct. 81 pct. 91 pct. 77 pct. 71 pct. 72 pct. 71 pct. 
Brak 2 pct. 12 pct. 9 pct. 11 pct. 15 pct. 17 pct. 16 pct. 
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$SSHQGLNV��8GE\WWHPRGHOOHQ�

$������%DJJUXQG�

Udbyttemodellen er konstrueret ud fra et ønske om at kunne simulere udbytter ud fra 
aktuelle sædskifter og tilgængelige mængder kvælstof. Rene økologiske planteavlsbrug vil 
sandsynligvis have ”pressede” sædskifter pga. manglende behov for grovfoder. I forhold til 
de økologiske kvægbedrifter må det økologiske planteavlsbrug planlægges anderledes, må-
ske helt ud til grænsen af det praktisk mulige. Forhold der i øvrigt er argumenter for, at der 
sandsynligvis med fordel kunne etableres samarbejde imellem forskellige økologiske bed-
riftstyper. 
 
Økologiske afgrødekalkuler vurderes ikke at være retvisende. En afgrødekalkule for økolo-
gisk vinterhvede viser fx et forventet udbytte på en givet jordtype. Hvad der ikke ses er, at 
idet hveden vælges, er andre afgrøder mere eller mindre givet i det økologiske sædskifte. 
Afgrøder der måske isoleret set ikke har samme dækningsbidrag som hveden. Kløvergræs-
marken (brak) har i sig selv ikke et særligt attraktivt dækningsbidrag, men medregnes 
forfrugtsvirkninger til efterfølgende afgrøder, er billedet anderledes. Disse forhold er til-
sammen et argument for ikke at lave dækningsbidragskalkuler på afgrødeniveau i det øko-
logiske markbrug. I stedet bør udelukkende ses på markbrugets eller sædskiftets samlede 
dækningsbidrag.  
 
Det er velkendt, at kløvergræsmarker fikserer store mængder kvælstof til en efterfølgende 
kornafgrøde, og måske er denne kornafgrøde derfor fuldt forsynet med kvælstof. Under ud-
vikling af udbyttemodellen i Ø-plan har tesen derfor været����
�

�
'HU�HU�IRUVNHO�Sn�XGE\WWH�VDPW�XGE\WWHUHVSRQV�YHG�WLOI¡UVHO�DI�NY OVWRI��DIK QJLJW�DI�GHQ�DN�
WXHOOH�IRUIUXJW.  
 

 
Det er dokumenteret, at udbytterespons og udbytter i vintersæd er varierende afhængig af 
forfrugt (Andersen et al, 1994). Ved syv treårige sædskifteforsøg har Andersen et al. (1992) 
ligeledes påvist signifikante forskelle i udbyttet i vinterhvede afhængig af for-forfrugt.  
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$������8GE\WWHPRGHO�7HUVE¡O�	�.ULVWHQVHQ�

En væsentlig inspirationskilde til udvikling af udbyttemodellen har været Tersbøl & Kri-
stensen (1997). De har undersøgt udbytter i kornafgrøder ved økologisk drift for udvikling 
af en udbyttemodel. Deres model ser således ud: 
�

����������
8GE\WWH��D�H��KD� ����������1������00�nU�HIWHU�NO¡YHU�MRUGW\SH�NO�JU VXGO J�

�

 
 
Udbyttet er omregnet til afgrødeenheder (a.e.) ved brug af følgende faktorer: 
 
 Hvede: 0,96 hkg/a.e. 
 Byg: 1,04 hkg/a.e. 
 Havre: 1,26 hkg/a.e. 
 
Beskrivelse af variablerne i udbyttemodellen: 
 
 1: Tilførsel af plantetilgængeligt kvælstof (kg/ha) 
 00: Vanding i mm 
              Udbyttekonstant 
 nU�HIWHU�NO¡YHUJU V  1 16,4 

2   6,3 
3-6   3,6 
>6   0,0 

 MRUGW\SH (JB nr.)  1-5 -14,7 
6-8 0,0  

NO�JU VXGO J   ingen   4,2 
   med   0,0 

 
Som baggrund for beregningen af konstanterne i ovenstående udbyttemodel, blev registreret 
udbytter på 10 private gårde med økologisk jordbrugsproduktion i årene 1994-96. Der blev 
registreret udbytter fra i alt 110 kornmarker i de tre år. Af de 10 ejendomme var de fire JB 
7, to JB 5, tre JB 3 samt en JB 1. Jordtyperne JB 1-5 er registreret som sandjord.  
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Datagrundlaget for udbyttemodellen må siges at være begrænset, men resultaterne virker 
grundlæggende logiske. Jo længere tidsmæssig afstand fra den ukrudtssanerende og kvæl-
stoffikserende kløvergræs kornmarken placeres, des mere falder kornudbyttet. 
 
I udbyttemodellen udviklet af Tersbøl og Kristensen, er responsen opgivet til konstant at 
være  0,112 afgrødeenhed pr. kg tilført plantetilgængeligt kvælstof. 
 
 

$������8GE\WWHPRGHOOHQ�L���SODQ�

Vigtige begrænsninger i modellen udviklet af Tersbøl & Kristensen vurderes her at være 
den konstante udbytterespons, som er uafhængig af forfrugt. Ligeledes mangler der et defi-
neret maksimalt opnåeligt udbytte. 
 
Den udviklede udbyttemodel i Ø-plan er et forsøg på at tilnærme sig virkeligheden, samt 
ikke mindst give inspiration til yderligere undersøgelser. Modellen ser ikke på andre næ-
ringsstoffer end kvælstof. Da det primært har været målet at kunne simulere udbytter 1-6 år 
fra omlægningens start, antages det, at mangel på fx P og K ikke er aktuelle i denne periode.  

�
Variablerne i forhold til udbyttet er i Ø-plan udbyttemodellen er: Afgrøde, udlæg, forfrugt, 
antal år efter kl.græs, tildelt kvælstof ved husdyrgødning i høståret, eftervirkning af husdyr-
gødninger samt jordtype. 
 
Variablerne er de samme som i udbyttemodellen udviklet af Tersbøl og Kristensen. Her til-
stræbes det dog, at finde udbyttekonstanter afhængig af forfrugt.   
 
 

$��������0HWRGH��

På økologiske landbrug er der registreret udbytter, forfrugt samt tilførte mængder husdyr-
gødning (Kristensen, 1996, 1997, 1998). Således er der analyseret data fra høstårene 1994, 
1995 og 1996. 
 
De enkelte afgrøders udbytte er registreret, og underopdelt i grupper med samme forfrugt. 
Forfrugterne blev opdelt som følgende: 
 

- 1 årig kløvergræs 
- Flerårig kløvergræs 
- Lucerne 
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- Grønbrak 
- Ært/lupin 
- Vårbyg 
- Vårhavre 
- Vinterkorn 
 

For udjævning af generelle årsvariationer i kornudbytterne er for lerjord brugt korrektions-
faktorer fundet ud fra Tersbøl (1996) i de aktuelle dyrkningsår. Disse tager ikke hensyn til 
regionale forskelle, som sandsynligvis er betydelige. Det tyder dog hverken på mere eller 
mindre retlinede tendenser ved indregning af udbytte-korrektionsfaktorerne. Korrektions-
faktorerne er ikke indsat for data på sandjord, da de ikke har været tilgængelige. 
 
Ved opdeling af data for henholdsvis ler- og sandjord er til lerjord henregnet JB 5 og der-
over. Dette er ikke tilfældet i den oprindelige model udviklet af Tersbøl og Kristensen, som 
grupperede JB 5 som sandjord. 
 
På grund af begrænsede datamængder, er det antaget, at andre afgrøderækkefølger end de 
her belyste kan ligestilles. Det gælder fx : 
 

    )RUIUXJW� � $IJU¡GH��
Belyst:    Vinterkorn  Vårhavre 

Ligestilles med:   Vinterkorn  Vårbyg 
 
 
Til bedre estimering af variablerne i udbyttemodellen til Ø-plan, ville en mere specifik regi-
strering af data være ønskelig: 
 
- Udbytteregistreringer for de enkelte afgrøder bør opdeles i grupper med samme antal år 

siden ”kløvergræs”. 
- For alle registrerede marker burde beregnes en teoretisk eftervirkning af husdyrgødning. 
- For alle registrerede marker burde det indgå, om der foregående var efterafgrøder eller 

ej og hvilken type.  
 
Metoden for estimering af parametrene i udbyttemodellen bygger på et relativt spinkelt 
grundlag. Resultaterne må således tages med dette forbehold i mente. 
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$��������5HVXOWDWHU�

Den gennemførte undersøgelse er lavet på baggrund af relativt få registreringer. Alligevel 
viser dataanalysen nogle tendenser, som fortjener opmærksomhed. 
 
Nedenstående diagrammer (resultater) er medtaget som eksempler på, at både udbytteni-
veau samt respons for kvælstof synes at bekræfte den oprindelige tese, nemlig at udbytteni-
veau og udbytterespons for tildeling af kvælstof HU afhængig af forfrugt.  
 

/HUMRUG�

De samlede analyser på lerjord viste, at der er følgende WHQGHQVHU: 
 
1. Der er ingen eller endog negativ respons for tildeling af kvælstof i kornafgrøder dyrket 

efter 1-årig og flerårig kløvergræs (samt lucerne). 
 
2. Der er en høj udbytterespons for husdyrgødning tildelt vårbyg med vinterkorn som 

forfrugt (ca. 40 kg kerne pr. kg plantetilgængeligt kvælstof). 
 
3. Der er en høj udbytterespons for husdyrgødning tildelt vårhavre med vinterkorn som 

forfrugt (ca. 30 kg kerne pr. kg plantetilgængeligt kvælstof). 
 
4. Der er en høj udbytterespons for husdyrgødning tildelt vinterhvede med havre som 

forfrugt (ca. 40 kg kerne pr. kg plantetilgængeligt kvælstof). 
 
5. Der er en temmelig lav udbytterespons for husdyrgødning tildelt vårbygærthelsæd (ca. 

15 FE pr. kg plantetilgængeligt kvælstof). 
 
6. Der er lille respons for husdyrgødning tildelt kløvergræs. 

�
$G�����LQJHQ�XGE\WWHUHVSRQV�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�HIWHU�NO¡YHUJU V� 
�
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FIGUR A.1.1. 9LQWHUKYHGH�WLO�PRGHQKHG�PHG�IOHUnULJ�NO¡YHUJU V�VRP�IRUIUXJW 

�
�
�
Figur A.1.2. 9LQWHUKYHGH�WLO�PRGHQKHG�PHG���nULJ�NO¡YHUJU V�VRP�IRUIUXJW 

 
 
Det var måske ikke overraskende, at vinterhveden var velforsynet med kvælstof dyrket efter 
kløvergræs. Figur A.1.1. viser ingen tendens til stigende udbytte ved tilførsel af husdyrgød-
ning. Mere overraskende var det nok, at der ikke syntes at være forskel imellem 1- og fler-
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årig kløvergræs som forfrugt, hverken mht. udbytteniveau eller respons (figur A.1.1 og fi-
gur A.1.2). Stemmer denne iagttagelse, vil nedenstående sædskifte 1 være det bedste, idet 
der opnås ”kløvergræsforfrugtsværdi” 2 gange i sædskiftet for kornafgrøderne. Afgrødefor-
delingen er i øvrigt den samme i de to sædskifter. 
 
 Sædskifte 1 Sædskifte 2 
   
 Vårbyg m. udlæg Vårbyg m udlæg 
 ���nUV�NO¡YHUJU V ���nUV�NO¡YHUJU V 
 Vinterhvede ���nUV�NO¡YHUJU V 
 Vårhavre m udlæg Vinterhvede 
 ��nUV�NO¡YHUJU V Vårhavre 
 Vinterhvede Vinterhvede 
 
I den reviderede udbyttemodel implementeret i Ø-plan, er det antaget, at ”kløvergræseffek-
ten” opnås med afgrøderne: 
 
- Kløvergræs 
- Lucerne  
- Brak 
 
Det er antaget, at brak konsekvent etableres med en stor andel kløver, hvilket det også i 
praksis er svært at argumentere for ikke skulle være tilfældet. Brak er således en meget vig-
tig grøngødningsafgrøde, som optimalt roteres rundt i de planlagte sædskifter. Permanent 
brak betyder derimod en meget dårlig udnyttelse af brakkens potentielle forfrugtsværdi!  
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$G�������RJ����K¡M�XGE\WWHUHVSRQV�L�NRUQ�PHG�NRUQ�VRP�IRUIUXJW��
�
FIGUR A.1.3. 9LQWHUKYHGH�WLO�PRGHQKHG�PHG�KDYUH�VRP�IRUIUXJW  

 

�
FIGUR A.1.4. 9nUE\J�WLO�PRGHQKHG�PHG�YLQWHUNRUQ�VRP�IRUIUXJW 
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FIGUR A.1.5. 9nUKDYUH�WLO�PRGHQKHG�PHG�YLQWHUNRUQ�VRP�IRUIUXJW 

�
 
Den høje udbytterespons for husdyrgødning er bemærkelsesværdig. En husdyrgødning (fx 
svinegylle) med 3 kg plantetilgængeligt kvælstof pr. tons vil ved en respons på 40 kg kerne 
pr. kg N have en udbytteeffekt på 120 kg kerne pr. tons husdyrgødning tildelt. Hvis afgrø-
deværdien er 150 kr. pr. hkg, vil den værdi, som husdyrgødningen (1 tons) genererer, kunne 
sættes til 180 kr. Hvis ovenstående respons er korrekt, betyder dette, at den nuværende ”im-
portkvote” af konventionel husdyrgødning på 25 pct. af normbehovet er særdeles værdifuld. 
Det betyder også, at importeret husdyrgødning (alt andet lige) kan hentes over lange afstan-
de, og stadigvæk give et positivt bidrag til økonomien. 
 
Respons for afgrøderækkefølgerne vårkorn efter vårkorn samt vinterkorn efter vinterkorn 
viste begge tendenser til meget forskellige udbytteresponser for husdyrgødning. Dette kan 
skyldtes, at der for disse afgrøderækkefølger kan have været mere ”støj” i form af større 
forskel på ukrudtskontrollen. Det antages dog, at med en vellykket ukrudtskontrol vil vår-
sæd efter vårsæd samt vintersæd efter vintersæd have samme respons, som når der veksles 
imellem vårsæd og vintersæd. 
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$G�����/DYHUH�XGE\WWHUHVSRQV�L�YnUE\J UW�KHOV G��
 
FIGUR A.1.6. 9nUE\J UW�KHOV G�PHG�YLQWHUNRUQ�VRP�IRUIUXJW 

�
 
Det var ikke nogen overraskelse, at bygærthelsæden viste en lavere udbytterespons for hus-
dyrgødningen. Den mindre respons skyldes sandsynligvis, at ærten kompenserer med kraf-
tigere vækst  ved små kvælstofmængder.  
 

$G�����8GE\WWHUHVSRQV�L�NO¡YHUJU V��
 
FIGUR A.1.7. 8GE\WWHU�L�NO¡YHUJU V 
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Kløvergræs viser en stor udbyttevariation ved tildeling af husdyrgødning. Udbytteresponsen 
har dog tendens til at være lav. Dette kan muligvis forklares ved samspillet imellem græs-
andelen og kløverandelen i afgrøden. Hvis ikke der tilføres kvælstof, vil kløveren favorise-
res og producere flere foderenheder. På denne vis kompenseres for en del af det mindre 
græsudbytte. Er en høj kløverprocent acceptabel i græsmarken, kan det ud fra disse resulta-
ter ikke betale sig at gøde græsmarken.  
 
Det er med ovenstående argumenter valgt, at husdyrgødning tildelt en kløvergræsmark ikke 
vil have nogen eftervirkningsværdi. Dette ud fra antagelsen om, at hvis der ikke var tildelt 
husdyrgødning til kløvergræsmarken, var kløverandelen vokset, og dermed ville 
forfrugtsvirkningen af dette forhold minimum svare til den alternative virkning af husdyr-
gødningen.  

�

9DOJ�DI�NRQVWDQWHU�L�XGE\WWHPRGHOOHQ�IRU�OHUMRUG�

De valgte responser samt minimum og maksimum udbytter på lerjord er valgt efter en af-
vejning af egne resultater samt ud fra den tilgængelige litteratur. Mange af parametrene er 
dog komplekse og kan ikke på nuværende tidspunkt statistisk understøttes. Alligevel tages 
der her stilling til disse variable med den begrundelse, at resultatet vil være mere rigtigt end 
gennemsnitsbetragtninger baseret på isolerede afgrødekalkuler. 
 
Et vigtigt forhold imellem udbytterespons målt i ovenstående analyse og egne forudsatte 
værdier i Ø-plan, er måden at opgøre den plantetilgængelige del af kvælstoffet i husdyrgød-
ningen. Den plantetilgængelige kvælstof er for de økologiske landbrug beregnet ud fra 
norm-udnyttelsesprocenter. På baggrund af disse beregnes således bl.a. en udbytterespons 
på 40 kg kerne pr. kg N. Responsen skal altså ses i sammenhæng med, at der for fx kvæg-
gylle tildelt vintersæd i april og maj måned, regnes med en udnyttelse på 30 pct. af total-N. 
For svinegylle regnes med en udnyttelse på 47 pct. af total-N samme tid. 
 
I egen model vurderes den faglige (faktiske) økologiske udnyttelsesprocent af en givet hus-
dyrgødningstype. Den faglige udnyttelsesprocent skal ses i forhold til den estimerede re-
spons. Ved økologisk drift vil den faktiske udnyttelsesprocent af husdyrgødning sandsyn-
ligvis vil være højere end normudnyttelserne. Argumentet er, at normudnyttelserne er base-
ret på konventionelt markbrug, der sandsynligvis har en knap så omhyggelig håndtering af 
husdyrgødningen (større tab af kvælstof). 
 
Her bruges altså generelt højere udnyttelsesprocenter, hvorfor responserne i forhold til en 
”norm-udnyttelse” bliver lavere.  
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Eksempler på andre forhold som i øvrigt er forsøgt afvejet i forhold til udbytterespons: 
 
Vårkorn efter kløvergræs:  
Normal praksis vil være pløjning af kløvergræsmarken om foråret inden såning, og dermed 
skulle den store kvælstoffiksering fra kløvergræsset kunne forsyne vårsæden fuldt ud med 
kvælstof. Udbytterespons = 0 kg kerne/kg N. 
 
Vinterkorn efter kløvergræs: 
Her pløjes kløvergræsmarken naturligvis om efteråret inden etablering af vintersæden. Der 
vil sandsynligvis udvaskes nogen kvælstof over vinteren, men afgrøden vil stort set være 
forsynet med kvælstof. Egne resultater tyder ikke på udbytterespons for tildeling af husdyr-
gødning, men Tersbøl (1995) viser i forsøg med gylle tildelt vinterhvede efter kløvergræs 
en gennemsnitlig respons på over 30 kg kerne pr. kg tildelt NH4-N. Forsøget er dog sand-
synligvis lavet på sandjord. 
 
Som et kompromis er det valgt at sætte udbytteresponsen i vinterkorn året efter kløvergræs 
til 5 kg kerne pr. kg N. Det er endvidere antaget, at denne respons vil være gældende ved 
tildeling af maks. 50 kg plantetilgængeligt N.   
 
Der anvendes således følgende reviderede udbytteresponser i modellen: 
 
TABEL A.1.1. �NRORJLVNH�XGE\WWHUHVSRQVHU��
�  �
�
$IJU¡GH�

 �NR��UHVSRQV�NJ��
NHUQH�IU¡�SU��NJ�1�

   
Vårsæd efter kløvergræs  0 
Vårsæd 2 eller flere år efter kl. græs  20 
Vintersæd efter kløvergræs  5 
Vintersæd 2 eller flere år efter kl. græs  25 
Alm. rajgræs 2 eller flere år efter kl. græs  7 
  �
  �NR��UHVSRQV�)(�SU��NJ�1 
   
Vårbygært 1 år efter kl. græs  0 
Vårbygært 2 eller flere år efter kl. græs  15 
Kløvergræs  10 

    
 
Der er taget udgangspunkt i, at der skal være et vist forhold imellem de konventionelle gød-
nings-normer og de valgte økologiske gødningsgrænser. 
 



- 65 -  

 

Bælgsæd (ært samt lupin) er i modellen tildelt en forfrugtsværdi på 30 kg N pr. ha, hvilket 
er estimeret ud fra de konventionelle kvælstofnormer samt ud fra en undersøgelse af 
forfrugtsværdien af ærter foretaget af Statens Planteavlsforsøg (Olsen,1986). 
 
De konventionelle kvælstofnormer er for jordtypen JB 5-10 vist i tabel A.1.2 (Plantedirek-
toratet, 1999a). 
 
TABEL A.1.2. .Y OVWRIQRUPHU�RJ�¡NRORJLVN�XGE\WWHUHVSRQV�
  � �
 
�
�
$IJU¡GH�

 
Konventionel 

N-norm 
(kg pr. ha) 

(VWLPHUHW��
¡NRORJLVN�
1�QRUP�

�NJ�SU��KD��

(VWLPHUHW��
�NRORJLVN�
UHVSRQV�

�DIJU¡GH�NJ�1��
  � �
Vårbyg efter min. 2 års korn 123 ���� ���NJ�
Vårbyg efter 1 års korn og frøgræs 119 ���� ���NJ�
Vårbyg efter brak 119 �� ��NJ�
Vårbyg efter kløvergræs 61 �� ��NJ�
Havre efter korn 92 ��� ���NJ�
Havre efter kl. græs 92 �� ��NJ�
Vinterhvede efter min. 2 års korn 183 ���� ���NJ�
Vinterhvede efter bælgsæd 143 ��� ���NJ�
Vinterhvede efter frøgræs 156 ���� ���NJ�
Vinterhvede efter kløvergræs 111 ��� ��NJ�
Vinterrug efter korn 110 ���� ���NJ�
Vinterrug efter brak 110 ��� ��NJ�
Sukkerroer efter korn 107 ���� ���NJ�
Alm. rajgræs 102 ���� ��NJ�
Kløvergræs under 50 pct. kløver 218 ���� ���)(�
Kløvergræs over 50 pct. kløver 61 ��� ���)(�

 
 
Ovenstående ”økologiske kvælstofnormer” er valgt ud fra den antagelse, at udbyttet ved 
økologisk dyrkning topper ved mindre kvælstoftilførsel end når afgrøden dyrkes konventio-
nelt. Dette kan forsvares under antagelse af, at svampeangreb (og evt. lejesæd) vil få en 
større negativ betydning ved de konventionelle kvælstofniveauer. Iøjnefaldende forskelle 
imellem den konventionelle og de valgte økologiske ”kvælstofnormer” er kornafgrøder ef-
ter kløvergræs. Her estimeres det, at efterfølgende afgrøder stort set er forsynet med kvæl-
stof.    
 
Det skal bemærkes at ovenstående responser er antaget gældende ved tildeling af kvælstof 
op til de ”økologiske N-normer”. Responsen er altså forudsat at være lineær, hvilket er en 
tilnærmelse.  
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I kornafgrøder, hvor der etableres en efterafgrøde, er efterafgrøden tildelt en kvælstofværdi 
på 30 kg N. Værdien kan muligvis sættes højere ved konsekvent brug af kløver som efteraf-
grøde, jf. Kristensen (1997). I Ø-plan er prisen for udsæd til efterafgrøden sat til 500 kr. pr. 
ha. Ved en respons i korn på 20 kg kerne pr. kg N genereres ved 30 kg N i alt 600 kg kerne-
udbytte, og ved en pris på 150 kr. pr. hkg korn svarer dette til 900 kr. pr. ha.  
 

0LQ��RJ�PDNV��XGE\WWH�

Minimumsudbyttet 2 år efter kl. græs er estimeret ud fra analyseresultaterne. Følgende pa-
rametre er dermed kendte: 
 
- Minimumudbytte 2 år efter kløvergræs 
- Respons pr. kg N (tabel A.1.1) 
- Økologiske kvælstofnormer inden for hvilken, responsen er gældende (tabel A.1.2) 
  
Med disse tre parametre kan det således beregnes, hvad det maksimale udbytte to år efter 
kløvergræs kan blive.  
 
Endeligt er det antaget, at udbyttet i vårsæd to eller flere år efter kløvergræs aldrig når op på 
niveau med det opnåelige udbytte et år efter kløvergræs. Det antages, at fuldt gødet vinter-
sæd liggende 2 år efter kl.græs, kan opnå samme udbytte som en ugødet vintersæd liggende 
umiddelbart efter kl. græs.  
 
Til beregning af, hvad der sker med udbytterne flere år efter kløvergræs er brugt modelkon-
stanter fundet af Tersbøl og Kristensen (1997). Det er valgt at tage udgangspunkt i maksi-
mum udbytterne 2 år efter kl. græs. Fra 2 år og til 3-6 år efter kl. græs sænkes det opnåelig 
udbytte 7 pct. Fra 2 år og mere end 6 år efter kl. græs sænkes det opnåelige udbytte 15 pct. 
Intervallet fra minimum til maksimum udbytte 2 år efter kl. græs bibeholdes. Metoden sva-
rer altså til at trække en konstant fra både maksimum og minimum udbyttet 2 år efter klø-
vergræs.   

 
De anvendte minimum og maksimum udbytter er samlede vurderinger af alle ovenstående 
forhold, og skal ses som et groft foreløbigt bedste bud på, hvordan virkeligheden L�JHQQHP�
VQLW forholder sig. Minimum og maksimumudbytterne er vist i tabel A.1.3. 
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TABEL A.1.3. 0LQLPXP�RJ�PDNVLPXP�XGE\WWHU�Sn�/(5-25'�DIK QJLJ�DI�DQWDO�nU�HIWHU�NO¡�
YHUJU V��SU��KD��

 �
$QWDO�nU�HIWHU�´NO¡YHUJU V´�

�� �� ���� !��
 
 
$IJU¡GH� min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. 
         
Vårbyg, kg 4.800 4.800 2.500 4.500 2.200 4.200 1.850 3.850 
Vårhavre, kg 5.500 5.500 3.400 5.000 3.050 4.650 2.650 4.250 
Vinterhvede, kg 5.250 5.500 2.250 5.250 1.900 4.900 1.450 4.450 
Vinterrug, kg 5.200 5.400 2.700 5.200 2.350 4.850 1.900 4.400 
Ært, kg 3.400 3.400 3.400 3.400 3.150 3.150 3.000 3.000 
Alm. rajgræs, kg - - 400 1.100 300 1.000 250 950 
Kløvergræs, FE 4.000 5.000 - - - - - - 
Sukkerroer, kg1) 4.800 5.000 4.000 6.000 4.000 6.000 4.000 6.000 
Bygært til helsæd, FE 4.000 4.000 3.250 4.000 2.950 3.700 2.650 3.400 
 
1) kg polsukker. 
 

�
6DQGMRUG�

For sandjord gør mange af de samme forhold sig gældende som på lerjord. Her beskrives 
ganske kort resultater og de tilhørende overvejelser.  
 
De ”økologiske kvælstofnormer” i hvilke den forudsatte respons gør sig gældende er sat 
nogle få kg ned i forhold til på lerjord. Udbytterne er generelt sat ned med 10-15 hkg pr. ha 
i kornafgrøderne i forhold til lerjord. En anden væsentlig forskel er ”kløvergræseffekten”, 
når der etableres vintersæd lige efter en kl.græsmark. På sandjord forudsættes det, at en stor 
del af det fikserede kvælstof vil udvaskes i løbet af vinteren. Vintersæd dyrket efter kl.græs 
på sandjord er derfor sat til at have en betydelig respons for tildeling af husdyrgødning. 
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5HVXOWDWHU�Sn�VDQGMRUG��

 
FIGUR A.1.8. 9nUKDYUH�PHG�NO¡YHUJU V�VRP�IRUIUXJW 

 
 
Vårhavre efter kløvergræs viser ingen tendens til udbytterespons for tildeling af kvælstof. 
Udbytteniveauet er omkring de 40 hkg. 
 
 
FIGUR A.1.9. 9LQWHUUXJ�PHG�YnUNRUQ�VRP�IUXJW 
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Økologisk vinterrug viser endog meget stor respons for kvælstoftilførsel. Desværre var der 
ingen data for marker gødet med mindre end 40 kg plantetilgængeligt N.  
 
FIGUR A.1.10.�9nUE\J�HIWHU�NO¡YHUJU V 

 
 
Vårbyg efter kløvergræs viser et noget broget billede. Der kan ikke rigtig siges noget ud fra 
disse data. I udbyttemodellen er det derfor valgt, at vårbyg liggende efter kl.græs ikke har 
respons for tildeling af husdyrgødning, og at udbyttet vil være 40 hkg.  
 
FIGUR A.1.11.�8GE\WWHU�L�NO¡YHUJU V 

 
 

Kløvergræs

0
10
20
30
40
50
60
70

0 20 40 60 80
Kg plantetilgængeligt N pr. ha tildelt

U
db

yt
te

, 1
00

 F
E

Afgrøde: Vårbyg
Forfrugt flerårig kløvergræs

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80
Kg plantetilgængeligt N pr. ha tildelt

U
db

yt
te

, h
kg



- 70 -  

 

Data for husdyrgødning tildelt kløvergræs viser en flot tendens. Den umiddelbare respons er 
på ca. 15 FE pr. kg plantetilgængeligt N. Med de forudsatte forbedrede udnyttelsesprocenter 
af husdyrgødningen under økologisk drift, er responsen i udbyttemodellen sat til 10 FE pr. 
plantetilgængeligt kg N.�
�
9DOJ�DI�NRQVWDQWHU�L�XGE\WWHPRGHOOHQ�IRU�VDQGMRUG 

 
TABEL A.1.4. .Y OVWRIQRUPHU�RJ�¡NRORJLVN�XGE\WWHUHVSRQV�
  � �
 
�
�
$IJU¡GH�

 
Konventionel 

N-norm 
(kg pr. ha) 

(VWLPHUHW�
�¡NRORJLVN�
1�QRUP�

�NJ�SU��KD��

(VWLPHUHW��
¡NRORJLVN�
UHVSRQV�

�DIJU¡GH�NJ�1��
  � �
Vårbyg efter min. 2 års korn 117 ��� ���NJ�
Vårbyg efter 1 års korn og frøgræs 113 ��� ���NJ�
Vårbyg efter brak 113 �� ��NJ�
Vårbyg efter kløvergræs 55 �� ��NJ�
Havre efter korn 86 ��� ���NJ�
Havre efter kl. græs 86 �� ��NJ�
Vinterhvede efter min. 2 års korn 172 ���� ���NJ�
Vinterhvede efter bælgsæd 132 ��� ���NJ�
Vinterhvede efter frøgræs 145 ���� ���NJ�
Vinterhvede efter kløvergræs 101 ��� ���NJ�
Vinterrug efter korn 108 ��� ���NJ�
Vinterrug efter brak 108 ��� ���NJ�
Spisekartofler efter korn 135 ���� ���NJ�
Alm. rajgræs 102 ���� ��NJ�
Kløvergræs under 50 pct. kløver 214 ���� ���)(�
Kløvergræs over 50 pct. kløver 60 ��� ���)(�

 
 
De væsentligste forskelle fra lerjord er som før nævnt, hvor der dyrkes vintersæd efter 
kl.græs. I ovenstående tabel er fx vinterrug efter kl.græs sat til at have en respons på 15 kg 
kerneudbytte pr. plantetilgængeligt kg N. Denne respons er sat til at være gældende ved til-
deling op til 67 kg N. 
 

0LQLPXP�RJ�PDNVLPXP�XGE\WWH�

Metoden for bestemmelse af minimum og maksimum udbytte er den samme som for ler-
jord. Udbytterne 3-6 år og mere end 6 år efter kløvergræs, falder med henholdsvis 7 pct. og 
15 pct. set i forhold til det maksimale udbytte 2 år efter kløvergræs. Minimum og maksi-
mum udbytterne er vist i tabel A.1.5. 
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TABEL A.1.5. 0LQLPXP�RJ�PDNVLPXP�XGE\WWHU� Sn� 6$1'-25'� DIK QJLJ� DI� DQWDO� nU� HIWHU�
NO¡YHUJU V��SU��KD��

 �
$QWDO�nU�HIWHU�´NO¡YHUJU V´�

�� �� ���� !��
 
 
$IJU¡GH� min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. 
         
Vårbyg, kg 3.500 3.500 1.700 3.400 1.450 3.150 1.200 2.900 
Vårhavre, kg 4.000 4.000 2.000 3.500 1.800 3.250 1.500 3.000 
Vinterhvede, kg 2.900 4.000 1.200 3.800 950 3.550 650 3.250 
Vinterrug, kg 3.500 4.500 1.800 4.000 1.500 3.700 1.200 3.400 
Ært, kg 2.800 2.800 2.800 2.800 2.600 2.600 2.400 2.400 
Alm. rajgræs, kg   200 900 140 840 70 770 
Kløvergræs, FE 3600 4000       
Spisekartofler, kg 12.000 12.000 11.500 15.000 10.500 14.000 9.500 13.000 

�
�
$������2SWLPDO�IRUGHOLQJ�DI�KXVG\UJ¡GQLQJ�

Husdyrgødningen indenfor bedrifterne består af flere forskellige typer (fast og flydende). 
Det er antaget, at husdyrgødningen for fordelingsoptimeringen ”blandes” sammen til èn 
vægtet, gennemsnitlig husdyrgødning.  
 
Det antages, at husdyrgødning (uanset type) har en 1. års samt 2. års virkning. I udbyttemo-
dellen er estimeret de forskellige afgrøders respons samt udbytter afhængigt af afgrødernes 
placering i sædskiftet. Ligeledes er i udbyttemodellen estimeret en økologisk kvælstofnorm 
for hvilken responsen er gældende. Når priserne på de relevante afgrøder er kendte i alle år, 
haves alle forudsætninger for at fordele den begrænsede mængde husdyrgødning optimalt. 
Således fordeles husdyrgødningen i prioriteret rækkefølge afhængig af værdiresponsen. 
 
Da udbytteresponsen er antaget lineær, er værdien af det første tons husdyrgødning den 
samme som værdien af den sidst tildelte tons husdyrgødning inden for den enkelte mark. 
Dette betyder, at modellen tildeler husdyrgødningen op til maksimum grænsen (dvs. op til 
den økologiske N-norm) til èn mark ad gangen, indtil husdyrgødningen slipper op. Metoden 
kan således efterfølgende bruges til at vurdere, om sædskiftet ”hænger sammen” mht. 
mængden af tilgængeligt kvælstof. 
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