
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020

Pedersen, Michael Friis

Publication date:
2022

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Pedersen, M. F., (2022). Kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020, 11 s., IFRO Udredning Nr.
2022/10

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/michael-friis-pedersen(dea4e62d-d1ae-4e82-ae20-6076e0c1dcef).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/kompensationsbehov-under-bioordning-planter-i-cap-2020(47583808-69a3-4d93-9209-18fea9be8673).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/kompensationsbehov-under-bioordning-planter-i-cap-2020(47583808-69a3-4d93-9209-18fea9be8673).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/kompensationsbehov-under-bioordning-planter-i-cap-2020(47583808-69a3-4d93-9209-18fea9be8673).html


 

Kompensationsbehov under  
bioordning Planter i CAP 2020 
 

 

 

 

 
 

Michael Friis Pedersen 

 
 

 

2022 / 10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRO Udredning 2022 / 10 

Kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020 

Forfatter: Michael Friis Pedersen 

Faglig kvalitetssikring: Brian H. Jacobsen har foretaget faglig kommentering. Ansvaret for 
udgivelsens indhold er alene forfatterens. 

Udarbejdet for Landbrugsstyrelsen i henhold til aftalen mellem Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi og Miljøministeriet/Fødevareministeriet om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. 

Udgivet marts 2022 

Se flere myndighedsaftalte udredninger på www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/  
 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi  
Københavns Universitet 
Rolighedsvej 23 
1958 Frederiksberg 
www.ifro.ku.dk 

http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/
http://www.ifro.ku.dk/


 

2 
 

Introduktion 

Formålet med denne udredning er, at IFRO som uvildig institution udarbejder beregningen til brug som bag-

grundsmateriale for Landbrugsstyrelsens (LBST) fastlæggelse af støttesatser i CAP-planperioden CAP2020+ 

(fra 2023-2027) for den mulige bioordning Planter. De kommende bioordninger er dem, der tidligere er kaldt 

eco-schemes.   

Denne udredning kommer i forlængelse af tre udredninger vedrørende tidlige versioner af denne mulige 

bioordning, der tidligere blev kaldt eco-scheme om afgrødediversificering (Pedersen, 2021a; 2021b; 2021c). 

Den mulige implementering af ordningen har sideløbende været under udvikling hos LBST, og denne udred-

ning vedrører således baggrundsmateriale for fastlæggelse af støttesatser for den aktuelle version af ordnin-

gen.  

Denne udredning besvarer, som ønsket af LBST, to konkrete spørgsmål: 

1) Hvilke tabte indtægter/meromkostninger vil der være forbundet med at opfylde ordningens støttebe-

tingelser for den marginale støttemodtager under et årligt budget på 116 mio. kr.? 

2) Hvor stort et areal forventes det, at der i alt vil indgå i ordningen i 2023-2027 under et årligt budget på 

116 mio. kr.?  

Udredningen er opbygget som følger: Først beskrives den aktuelle version af ordningen, som IFRO har mod-

taget den af LBST. Dernæst estimeres antallet af ha, der ville opfylde kriterierne for ordningen i 2023-2027,  

 selv om ordningen ikke blev gennemført (hvor mange opfylder i 2021), og  

 når der tages højde for, at nogle bedrifter via GLM8-kravet om minimum 4 procent ikke-produktive 

arealer vil få en afgrødekategori mere i 2023-2027, end de har i 2021.  

Disse estimater baseres på adgang til LBST´s data for de enkelte marker i fællesskemaet i 2021, idet det 

analyseres, hvor mange der opfyldte kriterierne i 2021, og dette tages som retningsgivende for arealet i 

2023-2027 i en situation uden støtte fra bioordningen.  

Ud fra disse ha estimater estimeres der, hvor mange ha der vil opfylde kriterierne i ordningen ved stigende 

støttesatser og med en metodemæssig tilgang, der følger Pedersen (2021a) og Pedersen (2021c).  

Beskrivelse af bioordning Planter 

Følgende er en gengivelse af LBST’s beskrivelse af ordningen over for IFRO:  

”Ordningens formål er at øge afgrødediversificeringen i Danmark med særlig henblik på afgrøder, der kan 

indgå som human konsum og proteinafgrøder, da størstedelen af landbrugsarealet i Danmark i dag dyrkes 

med græs, majs, raps og korn. Ordningen er målrettet øget afgrødediversificering på den enkelte bedrift 

samt på nationalt plan. En øget diversificering forventes at bidrage til miljømålsætningen, jf. artikel 6 (1) 

litra (e) i CAP-plan forordningen. Det vil derudover bidrage til klimamålsætningen, jf. artikel 6 (1) litra (d) i 

CAP-plan forordningen, da en øget dansk produktion af proteinafgrøder kan øge tilgængeligheden af plan-

teproteiner med henblik på human føde. Desuden kan øget dansk produktion af proteinafgrøder mindske 

importen af proteinafgrøder fra verdensmarkedet til brug i dyrefoder, og dermed mindske transporten af 

disse afgrøder over store afstande. Endelig vil en øget dyrkning af planteprotein og andre planteafgrøder 
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til human føde imødekomme samfundsmæssig efterspørgsel efter mere bæredygtigt producerede fødeva-

rer, jf. målsætning i artikel 6 (1) litra (i) i CAP-plan forordningen. 

Ordningen yder tilskud til alle hektar med en række godkendte afgrøder/afgrødekategorier på omdrifts-

arealer. I Bilag 1 præsenteres en liste med de afgrøder/afgrødekategorier, der forventes at blive god-

kendt til ordningen. Tilskuddet ydes hvis: 

 De godkendte afgrøder/afgrødekategorier udgør minimum fem pct. af ansøgerens omdriftsareal. 

 Ansøgeren dyrker minimum én afgrødekategori mere end hvad der kræves under basiskravet GLM7. 

Minimumskravet til antal afgrødekategorier under henholdsvis GLM7 og bioordning Planter præsen-

teres i Tabel 1. 

Tabel 1. [Minimumskravet til antal afgrødekategorier under henholdsvis GLM7 og bioordning Planter] 
1Under GLM7 er der ligeledes krav til at den største afgrødekategori maksimalt udgør 70 pct. af omdriftsarealet 

(for bedriftstype 2 og 3), mens de to største afgrødekategorier maksimalt må udgøre 95 pct. af omdriftsarealet 

(for bedriftstype 3).  
2Bedrifter med et omdriftsareal under 10 ha, samt bedrifter med mere end 75 pct. græs, brak og bælgfrugter. 
3Med undtagelse af arealer dyrket med flerårige afgrøder, græs og andet grønfoder, og braklagt jord. 

Økologiske bedrifter er efter CAP-forordningen ikke undtaget for GLM 7 men anses for at overholde 

GLM 7 i kraft af, at de er certificeret i henhold til økologiforordningen, (EU) 2018/848. Økologiske be-

drifter skal derfor opfylde samme adgangskrav til bioordningen Planter som konventionelle bedrifter. 

Under bioordning Planter vil økologernes afgrødekategori-krav afhænge af om de er bedriftstype 1, 2 

eller 3, jf. Tabel 1.  

 Den eller de ekstra afgrødekategori(er), der dyrkes udover hvad der kræves under GLM7, skal som 

minimum udgøre fem procent af ansøgerens omdriftsareal. ”Ekstra” afgrødekategori(er) inkluderer i 

denne sammenhæng alle ansøgerens afgrødekategorier med undtagelse af:  

- den største afgrødekategori (for bedriftstype 1) 

- den største og den mindste afgrødekategori (for bedriftstype 2) 

- de to største og den mindste afgrødekategori (for bedriftstype 3) 

 Antal afgrødekategorier 
der kræves under GLM71 

Antal afgrødekategorier 
der kræves under bioord-
ning Planter 

Bedriftstype 1: 
Bedrifter der er undtaget fra GLM72 eller 
opfylder GLM7 med årlig afgrøderota-
tion på alle ansøgerens omdriftsarealer3 

(intet krav) 2 

Bedriftstype 2: 
Bedrifter med et omdriftsareal på 10 til 
30 ha 

2 3 

Bedriftstype 3: 
Bedrifter med et omdriftsareal på mere 
end 30 ha 

3 4 
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CAP-plan forordningen foreskriver, at bioordningers støttesats skal ydes som en kompensation, da alle 

arealtyper ikke kan søge ordningen, herunder permanente afgrøder. Kompensationsbehovet skal fast-

lægges under hensyn til de meromkostninger, som den marginale landbruger har, hvis en arealmålsæt-

ning (target) skal opfyldes. Da der ved afsendelsen af nærværende bestilling allerede foreligger en poli-

tisk aftale om ordningens budget (116 mio. kr. per år i 2023-2027), ønskes beregningen af kompensati-

onsbehovet dog foretaget med henblik på, at arealmålsætningen afspejler, at dette budget bliver op-

fyldt.” 

Analyse af arealer der opfylder kriterierne i 2023-2027 

På baggrund af det seneste tilgængelige materiale om afgrødefordelinger fra LBST’s data fra grundbetalings-

ansøgninger har IFRO foretaget en analyse af, hvor store arealer der opfylder kriterierne i 2021. Resultatet 

af denne analyse præsenteres i tabel 2. 

For analysen af antal ha, der opfylder kriterierne og den efterfølgende analyse af tabte indtægter/merom-

kostninger ved bioordningen Planter, er der i udgangspunktet en antagelse om, at afgrødefordelingen i 2021 

er retningsgivende for afgrødefordelingen i 2023-2027. 

Det antages dog, at alle GLM-kravene vil blive opfyldt af ansøgerne, da de ellers ikke vil få den fulde basis-

indkomststøtte.  

Såfremt ansøgere i 2021 ikke har arealer, der i 2023-2027 vil kunne bruges til at opfylde GLM8-kravet om 4 

procent ikke-produktive elementer (brak), vil de med deres opfyldelse af GLM8-kravet automatisk få en af-

grødekategori mere. Den arealmæssige justering for dette fremgår af højre kolonne i tabel 2. 

Tabel 2. Antal hektar der opfylder kriterierne for bioordninger Planter i 2021 

 Ud fra faktisk 
antal afgrødeka-
tegorier i 2021* 

Ud fra justeret 
antal afgrødeka-
tegorier** 

Antal ha med afgrøder angivet i bilag 1 i 2021 152.051 152.051 

Antal ha der opfylder kriteriet om, at godkendte afgrøder/afgrøde-
kategorier udgør minimum 5 procent af ansøgerens omdriftsareal 

147.689 147.689 
 

Antal ha der opfylder kriteriet om, at ansøgeren dyrker minimum 
én afgrødekategori mere end, hvad der kræves under basiskravet 
GLM7, og at denne/disse ekstra afgrøde(r) udgør minimum 5 pro-
cent af ansøgerens omdriftsareal 

140.754 
 

(138.802) 

147.881 
 

(146.151) 

Antal ha der opfylder begge kriterier ovenfor 
 

136.443 
(134.570) 

143.532 
(141.841) 

* Afgrødekoderne 281, 432, 434, 450 og 543 forventes af LBST at blive flyttet til andre afgrødekategorier i 2023, hvil-
ket der er taget højde for i denne analyse. Tal i parentes og kursiv angiver arealer, hvor GLM7-kriterierne også er op-
fyldt.  
** Justeret antal afgrødekategorier hvor ansøgere, der ikke i 2021 har en række brak-afgrødekoder, tillægges en eks-
tra afgrødekategori i kraft af antagelsen om, at de opfylder GLM8-kravet.  

I højre kolonne af tabel 2 præsenteres resultaterne af en analyse, hvor der tages højde for, at et antal ansø-

gere ikke har etableret 4 procent biodiversitet (GLM8) i 2021-datagrundlaget men forventes at have dette i 

2023-2027. Denne analyse er baseret på, at bedrifter, der ikke har afgrøder inden for (brak)-afgrødekoderne 

308, 310, 324, 325, 327, 328, 329, 334, 338, 339, 342, 343, 344 eller 345, antages at få forøget antallet af 
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afgrødekategorier med 1 i 2023-2027 via opfyldelse af GLM8-kravet, og at kravet om, at de(n) ekstra afgrø-

dekategori(er) minimum udgør 5 procent af ansøgerens omdriftsareal i denne ordning, samtidig er opfyldt.  

Dette betyder for eksempel, at en bedrift med mindre end 10 ha, der udelukkende dyrker én afgrøde i bilag 

1 i 2021, forventes at overopfylde GLM8-kravet på 4 procent ved at udlægge mindst 1 procentpoint mere til 

ikke-produktive arealer og derved også opfylde kravet om minimum 5 procent for den ekstra afgrøde i bio-

ordningen Planter. Dette vurderes som en rimelig antagelse, da der vil være incitament til at overopfylde 

GLM8-kravet via bioordningen Biodiversitet og bæredygtighed til over 7 procent ikke-produktive arealer.    

Analyseresultaterne ovenfor medfører, at hvis der ikke var nogen bioordning Planter i perioden 2023-2027, 

forventes det, at cirka 141.800 ha ville opfylde kriterierne. Dette anvendes i den efterfølgende analyse af 

tabte indtægter/meromkostninger, der vil være forbundet med at opfylde ordningens støttebetingelser, og 

den arealmæssige søgning til ordningen, givet at støttesatserne er over nul. Bag disse cirka 141.800 ha er der 

3.935 ansøgere. Dette er så at sige arealer/ansøgere, der ikke har tabte indtægter/meromkostninger forbun-

det med at opfylde ordningens støttebetingelser. Altså arealer der frivilligt ville opfylde betingelserne uden 

en støtteordning. Det betegnes også som ordningens dødvægt.  

Tabte indtægter/meromkostninger ved at opfylde støttebetingelser 

Det er nu muligt at opgøre, hvilke tabte indtægter/meromkostninger der vil være forbundet med at opfylde 

ordningens støttebetingelser for den marginale støttemodtager under et årligt budget på 116 mio. kr., som 

er efterspurgt af LBST. 

Besvarelsen tager udgangspunkt i analyserne i Pedersen (2021a, s. 9-12 samt appendiks C og D) og Pedersen 

(2021c, s. 7) samt i beregninger af støttepunkter fra Pedersen (2021c) og nødvendige justeringer vedrørende 

udbredelsen af arealet ved en støttesats på nul, jf. analysen i afsnittet ovenfor. Herved tages der, via skæ-

ringspunktet på x-aksen, højde for ændringerne i minimumskrav for arealer i ordningen fra Pedersen (2021a). 

Analysen baseres på den iagttagelse, at alle afgrøderne i bilag 1 dyrkes i nogen grad, og at formålet med 

ordningen er at øge arealet af disse afgrøder. For mange afgrøder på listen er der høje dækningsbidrag II, 

hvorfor det ikke forventes, at en støtte på relativt få hundrede kroner pr. ha vil have nogen særlig effekt på 

valget af areal. I disse tilfælde er det andre faktorer, der er afgørende for arealet, og der er i visse tilfælde 

tale om kontraktproduktion eller produktion underlagt et system med leveringsrettigheder.  

Som diskuteret i Pedersen (2021a) vurderes det primære potentiale for øgede arealer at være inden for 

bælgsæd til modenhed (ærter og hestebønner).   

Analysen viser, at budgettet tilnærmelsesvist forventes at blive opbrugt ved en støttesats på 610 kr. pr. ha, 

idet den forventede tilknyttede arealmæssige søgning på cirka 190.000 ha medfører et budgettræk på cirka 

116 mio. kr.  

Ved en arealmæssig udbredelse på 190.000 ha vurderes tabte indtægter/meromkostninger for den margi-

nale støttemodtager at være i intervallet 450-760 kr. pr. ha med et centerestimat på 610 kr. pr. ha. De to 

vandrette stiplede linjer i figur 1 angiver dette interval for tabte indtægter/meromkostninger for den margi-

nale støttemodtager ved en arealmæssig udbredelse på 190.000 ha baseret på intervallet mellem den lilla og 

orange kurve i figur 1 ved 190.000 ha. Den lilla og orange kurve er baseret på et arealmæssigt spænd på +/- 

10 procent af centerestimatet (den stiplede grå kurve).   
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Figur 1. Spænd for omkostninger ved at opfylde kriterierne omkring budgetmålet samt arealmæs-
sig udbredelse af ordningen 

Forventet areal der årligt vil indgå i ordningen i 2023-2027 

Den arealmæssige søgning til ordningen afhænger kun indirekte af ordningens budget på 116 mio. kr., idet 

søgningen til ordningen vil afhænge af støttesatsen. 

Ved en støttesats på 610 kr. pr. ha forventes en årlig arealmæssig søgning på mellem 171.000 og 209.000 ha, 

hvilket medfører et årligt budgettræk på mellem 104 og 128 mio. kr. med centerestimater på henholdsvis 

cirka 190.000 ha og cirka 116 mio. kr.  

Ved en støttesats på 450 kr. pr. ha forventes en årlig arealmæssig søgning på mellem 156.000 og 190.000 ha, 

hvilket medfører et årligt budgettræk på mellem cirka 70 og 86 mio. kr. med centerestimater på henholdsvis 

cirka 173.000 ha og cirka 78 mio. kr.  

Ved en støttesats på 760 kr. pr. ha forventes en årlig arealmæssig søgning på mellem 190.000 og 232.000 ha, 

hvilket medfører et årligt budgettræk på mellem cirka 144 og 176 mio. kr. med centerestimater på henholds-

vis cirka 211.000 ha og cirka 160 mio. kr.  

Diskussion og konklusion 

Den årlige søgning af arealer til ordningen er således usikker og må forventes at variere over årene, blandt 

andet på baggrund af variationer i vejrforhold, prisforhold og eventuelle justeringer af støttesatser ved over- 

eller underansøgning til denne eller andre bioordninger samt ændringer i andre administrative forhold. 

Det vurderes, at cirka 142.000 ha ville opfylde kriterierne, uanset om ordningen træder i kraft eller ej, hvilket 

kan betragtes som dødvægt for ordningen. Hvis ordningen træder i kraft med en støttesats på 610 kr. pr. ha, 

vurderes det at få en nettoeffekt på (190.000 -142.000 =) cirka 48.000 ha. Denne effekt vurderes dels at 

komme fra nuværende producenter af afgrøder i bilag 1, der eventuelt tilpasser produktionen, så kravene 

om afgrødediversificering/afgrødekategorier imødekommes. Dels forventes effekten at komme gennem en 

udvidelse af bilag 1-arealet, både for nuværende og nye producenter af disse afgrøder. Det vurderes, at der 
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specielt inden for afgrøderne bælgsæd til modenhed (primært markærter og hestebønner) er potentiale for 

en stigning, idet disse afgrøder vurderes at være følsomme over for støttesatsen på de aktuelle niveauer ud 

fra budgettet. For mange af de mindre afgrøder på listen kan der muligvis også komme høje procentmæssige 

stigninger i arealerne, men da disse afgrøder har meget lave arealer i udgangspunktet, vurderes den samlede 

arealmæssige effekt af dette af være lav. Det vurderes derimod ikke, at arealet med højværdiafgrøder i grønt-

sagssegmentet samt de store afgrøder i bilag 1, stivelseskartofler og sukkerroer, der er omfattet af kontrakt-

produktion, vil være særligt følsomt over for støttesatsen ved de angivne støtteniveauer.  

Med budgettet på 116 mio. kr. årligt og et vurderet areal på cirka 142.000 ha der ville opfylde kriterierne, om 

der var støtte eller ej, bliver den maksimale aktuelle støttesats på cirka (116.000.000 kr./142.000 ha =) 817 

kr. pr. ha. Ved denne støttesats er hele budgettet brugt på dødvægt, og de relevante støttesatser skal altså 

findes i området under dette støtteniveau.  

Med dette relativt lave mulighedsområde for støttesatserne er der en vis risiko for, at landbrugerne ikke er 

interesserede i at tage risikoen ved at prøve noget nyt – at der er en såkaldt ”status quo bias” – der gør, at 

nogle landbrugere tænker, at det er bedre at blive ved det gamle, kendte.  

Sædskifteplanlægning er blevet en meget kompleks affære i lyset af den omfattende regulering, blandt andet 

med efterafgrødekrav. Der kan være landbrugere, der ikke ønsker at øge kompleksiteten ved at introducere 

nye afgrøder, som de måske/måske ikke vil have produktionsmæssig succes med.  

Det vurderes sammenfattende, at omkostningerne for den marginale ansøger til ordningen er i niveauet 450-

760 kr. pr. ha med et centerestimat omkring 610 kr. pr. ha ved en søgning på 190.000 ha og et forventet 

budgettræk på cirka 116.000.000 kr. Det vurderes ikke, at budgettrækket kan komme under (610 kr./ha * 

142.000 ha =) 87 mio. kr. ved en sats på 610 kr. Omvendt er det muligt, at søgningen kan overgå de 190.000 

ha, og det kan således ikke udelukkes, at søgningen for eksempel kan komme op på 210.000 ha ved en støt-

tesats på 610. kr. pr. ha med et potentielt budgettræk på 128 mio. kr.      

En afgørende forudsætning for at de forventninger, der er angivet i denne udredning, vil materialisere sig, er 

landbrugernes forventninger til priserne på afgrøderne i bilag 1 og deres alternative planteproduktionsmu-

ligheder. Aktuelt er afgrødepriserne på traditionelle planteprodukter som korn og raps høje, og det er således 

en forudsætning for et øget areal med afgrøderne i bilag 1, at disse afgrøder forventes afregnet til konkur-

rencedygtige priser i perioden 2023-2027. Det ligger uden for denne udredning at spå om afgrødepriserne i 

denne periode. Her forudsættes det blot, at de historiske prisforhold kan fastholdes.  

Der er aktuelt også høje priser på handelsgødning. Hvis der vedvarende er et højt prisniveau for handelsgød-

ning, kan det øge interessen for at dyrke bælgsæd til modenhed og andre af de kvælstoffikserende afgrøder 

i bilag 1, idet landbrugeren derved kan spare på indkøbet af dyr handelsgødning. 

Der bør generelt, både for denne og øvrige bioordninger, forventes en dynamisk tilpasningsproces, hvor støt-

tesatser, og eventuelt budgetter, tilpasses efterhånden, som landbrugerne afslører deres villighed til at søge 

bioordninger, og grundlaget for at fastsætte støttesatser derved bliver væsentligt forbedret.  

Under de her beregnede centerestimater er omkostningen for den additionelle effekt af ordningen på cirka 

(116 mio. kr./48.000 ha =) 2.417 kr. pr. ha ekstra arealer i bilag 1 som følge af ordningen. IFRO er ikke blevet 

bedt om at vurdere, om denne omkostning står mål med værdien af yderlige arealer under ordningen, eller 

om de additionelle arealer, ordningen bidrager med, i tilstrækkelig grad er med til at opfylde de overordnede 

målsætninger med ordningen.  
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Bilag 1. Afgrøder og afgrødekategorier, der forventes at blive godkendt 

til støtte under bioordning Planter  

Bilag til bestilling om kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020. 

Afgrødekode Afgrødenavn Afgrødekategori (navn) 
Ansøgt GB-areal 
2021 (ha) 

24 Solsikke solsikke 17 

25 Sojabønner soja 20 

30 Ærter ært 9.579 

31 Hestebønner hestebønne 22.157 

32 Sødlupin lupin 2.705 

40 Oliehør hør 105 

41 Spindhør hør 0 

42 Hamp hamp 348 

52 Quinoa quinoa 40 

53 Boghvede boghvede 32 

122 Kommenfrø kommen 1 

123 Valmuefrø valmue 19 

124 Spinatfrø spinat 4.770 

125 Bederoefrø beder 151 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) kartoffel 4.582 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) kartoffel 4.128 

151 Kartofler, stivelses- kartoffel 35.157 

152 Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg) kartoffel 7.194 

154 Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte) kartoffel 56 

155 Kartofler, pulver/granules- kartoffel 2.563 

156 Kartofler, friteret/chips/pommes frites kartoffel 2.492 

160 Sukkerroer til fabrik beder 33.297 

161 Cikorierødder cikorie 3 

180 Gul sennep sennep 239 

215 Ærtehelsæd ært 4.708 

280 Fodersukkerroer beder 3.585 

281 Kålroer kål 11 

282 Fodermarvkål kål 31 

283 Fodergulerødder gulerod 0 

400 Asieagurker agurk 20 

402 Bladselleri selleri 98 

403 Blomkål kål 512 

404 Broccoli kål 403 

405 Courgette, squash mandelgræskar 22 

406 Grønkål kål 143 
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407 Gulerod gulerod 2.339 

408 Hvidkål kål 167 

409 Kinakål ager-kål 41 

410 Knoldselleri selleri 100 

411 Løg løg 1.471 

412 Pastinak pastinak 97 

413 Rodpersille persille 66 

415 Porre løg 279 

416 Rosenkål kål 18 

417 Rødbede beder 293 

418 Rødkål kål 182 

420 Salat (friland) salat 600 

421 Savoykål, spidskål kål 454 

422 Spinat spinat 138 

424 Ærter, konsum ært 3.427 

429 Jordskokker, konsum solsikke 127 

430 Bladpersille persille 7 

431 Purløg løg 7 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) grøntsager og krydderurter 46 

434 Grøntsager, andre (friland) grøntsager og krydderurter 125 

450 Grøntsager, blandinger grøntsager og krydderurter 505 

510 Melon melon 1 

513 Jordbær jordbær 991 

540 Tomater tomat 5 

541 Agurker agurk 3 

542 Salat (drivhus) salat 1 

543 Grøntsager, andre (drivhus) grøntsager og krydderurter 4 

551 Moskusgræskar moskusgræskar 6 

552 Mandelgræskar mandelgræskar 34 

553 Centnergræskar centnergræskar 347 

651 Dildfrø dild 6 

652 Kinesisk kålfrø ager-kål 185 

653 Karsefrø karse 125 

654 Rucolafrø rucola 5 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) radise 110 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø beder 123 

657 Grønkålfrø kål 0 

658 Gulerodsfrø gulerod 0 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) kål 56 

660 Persillefrø persille 17 

661 Kørvelfrø kørvel 27 

662 Majroefrø ager-kål 11 
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663 Pastinakfrø pastinak 4 

664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø skorzonerrod 55 

665 Havrerodfrø havrerod 0 

666 Purløgsfrø løg 163 

667 Timianfrø timian 15 
 

 


	IFRO_Udredning_2022_10_forside.pdf
	IFRO_Udredning_2022_10_kolofon.pdf
	GeT_Bioordning Planter til korrektur og offentliggørelse.pdf



